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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Sessim) - Declaro iniciada a 8ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Apreciação das atas.  

 O Deputado Rodrigo Castro solicitou a dispensa da leitura das atas da 11ª 

Reunião Extraordinária, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2016, e da 4ª 

Reunião de Audiência Pública, realizada em 17 de novembro de 2016, por terem 

sido distribuídas cópias das atas antecipadamente. Caso haja alguma retificação, 

peço aos Srs. Parlamentares que se manifestem.  

 Não havendo manifestação contrária do Plenário, vamos à votação das atas 

na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que as aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovadas. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Expediente. 

 De acordo com o item 7 do Acordo de Procedimentos da CMO, vou solicitar 

ao Plenário — e também está me solicitando o Deputado aqui presente — que seja 

dispensada a leitura do Expediente, o qual será transcrito nas notas taquigráficas 

desta reunião e enviadas por e-mail aos membros e às lideranças partidárias. 

 Deixo de abrir a Ordem do Dia, tendo em vista ainda não existir quórum na 

representação do Senado. Em função disso, suspendo a presente reunião por 15 

minutos, que depois contará, sem dúvida, com a presença do nosso Presidente, que 

a ela dará seguimento. 

 Portanto, fica suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicentinho Júnior) - Boa tarde a todos. A 

reunião deliberativa ficará suspensa e será retomada na quinta-feira, dia 24 de 

novembro, às 9h30min.  
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Hoje, às 17 horas, teremos reunião de audiência pública do Comitê de Obras 

e Serviços com Indícios de Irregularidades. 

 Está suspensa a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Está reaberta a 8ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Há sobre a mesa requerimento para inclusão na pauta do Relatório de Exame 

de Admissibilidade das emendas coletivas apresentadas ao PLN nº 18, de 2016, do 

Comitê de Admissibilidade de Emendas. Autor: Deputado Vicentinho. 

Em votação o requerimento de inclusão na pauta do Relatório de Exame de 

Admissibilidade de Emendas Coletivas apresentadas ao PLN nº 18, de 2016, do 

Comitê de Admissibilidade de Emendas, na representação da Câmara dos 

Deputados. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

Requerimento para inclusão na pauta do relatório preliminar, com emendas, 

do PLOA/2017. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

Inclusão da Medida Provisória nº 743, de 2016, que abre crédito 

extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de 789 

milhões, 947 mil e 44 reais, para fins que especifica. 

O Relator da matéria é o Deputado Rubens Pereira Júnior.  

Peço ao Deputado Paulo Azi que profira a leitura do Relatório. 

O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, peço um 

esclarecimento. 
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Nós aprovamos na última reunião aquele requerimento que trata exatamente 

dos prazos que estavam estabelecidos até o dia 20 de novembro. No entanto, isso 

foi encaminhado à Mesa do Congresso Nacional. Mas nós continuamos aqui 

discutindo o PLN, sem ter o retorno dessa posição. Qual foi a negociação? Gostaria 

de saber qual foi, para que não trabalhemos aqui sem saber o resultado do nosso 

trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Assis Carvalho, a 

pergunta de V.Exa. é muito importante. Já há o comprometimento do Presidente do 

Senado em discutir a matéria, colocar na pauta a matéria que foi aprovada por esta 

Comissão.  

Mas eu quero dizer que nós procuramos embasamento na Consultoria da 

Casa e estamos com todo o respaldo, porque, quando a resolução quis prever 

aquele tipo de atitude, era justamente para evitar que esta Comissão embarreirasse 

matérias e prejudicasse o andamento das matérias financeiras e orçamentárias no 

Brasil. 

Como nós estamos do lado inverso, nós estamos querendo votar e estamos 

votando, estamos com a nossa pauta em dia, o parecer — eu posso passar a V.Exa. 

aqui — nos respalda para continuar trabalhando com tranquilidade. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente... 

O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Agradeço o esclarecimento de 

V.Exa. Mas, se me permite, Sr. Presidente, queria também me dirigir ao nosso 

querido Senador Eduardo Braga. 

Senador, antes de começar a reunião... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu pediria só, Deputado Assis, 

por favor, para que tenhamos andamento... Nós temos ainda algumas matérias 

antes da discussão do relatório preliminar do PLOA que nós precisamos resolver na 

nossa pauta. 

Eu lhe dou a palavra como primeiro orador, a partir do momento em que nós 

passarmos a tratar do tema com o relatório do Senador Eduardo Braga. Pode ser 

assim? (Pausa.) Agradeço a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Obrigado. 
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem. Apenas 

para encaminhamento da sessão, nós estamos com uma sessão aberta... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Por isso eu estou pedindo a 

V.Exas... 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E a qualquer momento teremos...  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Aí nós suspenderemos e 

votaremos. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O.k. 

 O SR. DEPUTADO PAULO AZI - Sr. Presidente, trata-se de medida 

provisória... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu tenho que alertar V.Exas., 

como sempre, na diligência das discussões. O Presidente do Congresso, Renan 

Calheiros, deu entrevista ontem pontuando no dia 14 de dezembro a votação do 

Orçamento no Plenário. 

Nós temos que nos esforçar para que consigamos vencer os prazos, que 

serão bastante exíguos. 

O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Sr. Presidente, eu não sei se estão todos 

os Relatores aqui, e estou com quatro relatórios para ler. Se puder fazer a inversão 

da ordem aqui... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós vamos chegar. Só são 

quatro itens. Aí já votamos rapidinho. Não deve ter obstrução, Deputado. Os 

Relatores que não estiverem presentes eu vou substituir. 

Deputado Paulo Azi, V.Exa. está com a palavra. 

O SR. DEPUTADO PAULO AZI - Sr. Presidente, trata-se da Medida 

Provisória nº 743, de 2016, do Poder Executivo, que abre crédito extraordinário em 

favor do Ministério de Integração Nacional, no valor de R$789.947.044,00, para os 

fins que especifica. 

Permita-me, Sr. Presidente, ir direto ao voto: 

“Somos pela aprovação da Medida Provisória nº 743, de 2016, na forma 

proposta pelo Poder Executivo, considerando inadmitidas as Emendas nº 00001 a 

00004 apresentadas à proposição.” 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O relatório está em discussão. 

Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

Em votação a representação na Câmara dos Deputados. 

As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Relatório de Exame de Admissibilidade das emendas coletivas apresentadas 

ao PLN nº 18, de 2016, PLOA/2017. Relator: Comitê de Admissibilidade de 

Emendas. Coordenador: Deputado Vicentinho Júnior. 

Deputado, concedo a palavra para a leitura do seu relatório. 

O SR. DEPUTADO VICENTINHO JÚNIOR - Sr. Presidente, obrigado. Bom 

dia a todos os Senadores, Sras. e Srs. Deputados Federais. 

Depois de um extenso trabalho com a equipe aqui da CMO, onde faz jus ao 

trabalho dos Consultores Eugênio, Wagner, Volpe e Luana, no nosso gabinete, 

analisamos a admissibilidade das emendas coletivas do PLN 18, de 2016, num total 

de 633 emendas coletivas, das quais, num primeiro momento, na análise, 

apontaram-se 142 emendas com problemas que haviam de ser superados para que, 

na sequência, se admitisse a aplicabilidade delas nas bancadas de Estado, nos 

órgãos federais e em algumas indicações feitas pelos colegas, pelos pares 

Senadores e Deputados Federais. 

Dessa forma, Sr. Presidente, vou direto ao voto. Depois desse estudo e 

dessas averiguações do que podia ser feito para admitir essas emendas, 

conseguimos superar o número de 148 e ficamos realmente com duas emendas 

apenas a serem inadmitidas. Vou direto ao voto, Presidente. 

“Diante do exposto, propomos que, dentre as emendas de bancada estadual 

e de Comissão apresentadas ao PLOA 2017, sejam consideradas inadmitidas 

apenas as duas emendas de nº 71070005 e 50090004, conforme demonstrado no 
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anexo. As demais emendas coletivas devem ser consideradas admitidas, 

observados os ajustes solicitados pelo CAE. 

Sala das sessões, 24 de novembro de 2016.” 

É esse o nosso voto, Sr. Presidente. 

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

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, tenho uma 

ponderação. No sistema eletrônico da Casa, a nossa reunião está aparecendo na 

Comissão de Trabalho. V.Exa. determine o mais rápido possível, já que não tem 

nenhum relatório disponível eletronicamente... 

Tive que receber aqui fisicamente. Então, que V.Exa. possa pedir com maior 

brevidade, para que todos possam adiantar os próximos relatórios. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Pediria ao setor técnico da 

Casa que tomasse as providências.  

Muito obrigado, Deputado Ademir Camilo. 

O relatório está em discussão. 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

As Sras. e os Srs. que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação no Senado Federal. (Pausa.) 

As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

Relatório preliminar, com emendas, ao PLN 18, de 2016, PLOA/2017. 

O Relator da matéria é o Senador Eduardo Braga, a quem eu concedo a 

palavra para proferir a leitura do seu parecer. 

O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, Sras. Senadoras, 

Srs. Senadores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, “em atendimento ao disposto no 

art. 51 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, submetemos à 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização o parecer preliminar 

sobre o Projeto de Lei nº 18, de 2016-CN, que estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2017, encaminhado ao Congresso Nacional por 
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intermédio da Mensagem Presidencial nº 472, de 31 de agosto de 2016, em 

cumprimento ao disposto nos arts. 84, inciso XVIII, e 166, § 6º, da Constituição. 

Nos termos do art. 52 da referida resolução, este parecer preliminar compõe-

se da Parte Geral e Parte Especial. A Parte Geral apresenta a visão geral do projeto; 

examina o cenário macroeconômico e as metas fiscais consideradas em sua 

elaboração; trata da compatibilidade da proposta orçamentária com o PPA e as 

diretrizes orçamentárias; analisa as despesas previstas no projeto e cuida das obras 

com indícios de irregularidades graves. Vale ressaltar que o aprofundamento do 

trabalho da análise do PLOA 2017, por área temática, será efetuado, 

oportunamente, pelos Relatores Setoriais. 

A Parte Especial define regras que deverão orientar o processo de apreciação 

e alteração do Projeto de Lei Orçamentária no âmbito do Congresso Nacional, tais 

como: critérios para apreciação de emendas individuais e coletivas; dotações 

passíveis de serem canceladas pelos relatores setoriais e relator-geral; vedações ao 

cancelamento de dotações; constituição, distribuição e utilização da reserva de 

recursos; competências dos relatores; conteúdo dos relatórios setoriais e geral. 

 (...) 

 I - Da Apreciação de Emendas Individuais e Coletivas 

 1. Cabe aos relatores apreciar as emendas individuais e coletivas 

apresentadas ao PLOA 2017 nos termos regimentais. 

 2. O Anexo I - Relação dos Órgãos por Área Temática deste parecer 

discrimina os órgãos pertencentes a cada área prevista no art. 26 da Resolução nº 1, 

de 2006-CN. 

 3. Na análise das emendas, os relatores poderão, em seus votos, propor 

ajustes de ordem técnica e legal necessários à correção de impropriedades que 

possam inviabilizar a execução das respectivas programações orçamentárias, 

observado o seguinte: 

 I. Na elaboração de seus votos, o relator-geral e os relatores setoriais 

considerarão as solicitações de ajustes de emendas encaminhadas à Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO por meio do Sistema 

de Solicitações de Ajuste de Emendas — SISEL ou, no caso de Parlamentar que 

não esteja em exercício do mandato, por ofício encaminhado à CMO. 
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 II. O relator-geral e os relatores setoriais deverão indicar em seus relatórios os 

remanejamentos de valores entre emendas do mesmo autor solicitados nos termos 

do art. 78 da Resolução nº 1/2006 — CN. 

 III. Na análise das emendas de bancadas estaduais e Comissões 

Permanentes, o relator-geral...” 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Relator, qual é a página, por favor? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Nós estamos fazendo, Sr. Deputado 

Júlio Cesar, uma leitura do resumo, porque estamos diante de um relatório com 

partes que são anualmente repetidas. 

 Como o relatório está distribuído e todos, as Sras. Deputadas e os Srs. 

Deputados, as Sras. Senadoras e os Srs. Senadores, têm acesso ao relatório, nós 

estamos, portanto, fazendo uma leitura resumida, para que não tenhamos que ler 

todas as 46 páginas. 

 Mas o tema de que estamos tratando está na página 28 do relatório 

distribuído previamente pela Comissão. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Obrigado. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Dizia: 

 “II - O relator-geral e os relatores setoriais deverão indicar em seus relatórios 

os remanejamentos de valores entre emendas do mesmo autor solicitados nos 

termos do art. 78 da Resolução nº 1/2006 — CN. 

 III - Na análise das emendas de bancadas estaduais e Comissões 

Permanentes, o relator-geral e os relatores setoriais deverão observar, ainda, as 

decisões do Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas — CAE. 

 4. Os relatores setoriais devem realizar os ajustes necessários no orçamento 

de investimento em decorrência da aprovação de emenda destinada à constituição 

ou ao aumento de capital de empresa constante do orçamento de investimento, 

exceto a elaboração da correspondente emenda à receita, a cargo da relatoria-geral, 

nos termos do item 31.V deste parecer. 

 5. É vedada a aprovação de emendas que contrariem disposições 

constitucionais, legais e regulamentares, em especial as disposições deste parecer e 

as restrições estabelecidas no Relatório de Atividades do CAE, previsto no art. 21 da 

Resolução nº 1, de 2006-CN. 
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 6. É vedada a aprovação de emenda que destine recursos do orçamento 

fiscal e da seguridade social a empresas incluídas no Programa Nacional de 

Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997). 

 7. Constitui fonte de recursos para atendimento de emenda de apropriação, 

definida no art. 39 da Resolução nº 1, de 2006-CN, o valor do cancelamento de 

dotação: 

 I. da reserva de recursos a que se refere o item 15 deste parecer; 

 II. classificada como outras despesas correntes (GND 3), investimentos (GND 

4) e inversões financeiras (GND 5), observadas as disposições constantes da Seção 

III deste parecer. 

 II - Das Emendas de Relator 

 8. É vedada a apresentação de emendas de relator que incluam dotações em 

subtítulos novos ou aumentem dotações em subtítulos constantes do PLOA 2017, 

ressalvados os casos permitidos pela Resolução nº 1, de 2006-CN, e pelos itens 9 e 

10 deste parecer. 

 9. As emendas de relator, em conformidade com o art. 144, I e II, da 

Resolução nº 1, de 2006-CN, destinam-se a: 

 I. corrigir erros, omissões ou inadequações de ordem técnica ou legal 

verificados no PLOA 2017 ou no processo de emendamento, em especial quanto à: 

 a. revisão de valores em razão de alteração de parâmetros econômicos; 

 b. correção necessária ao cumprimento de mandamentos constitucionais e 

legais; 

 c. adequação da classificação institucional, funcional e programática, bem 

como dos demais classificadores da despesa, inclusive para que se mantenham 

séries históricas ou se assegure a comparabilidade de programações orçamentárias 

ao longo dos exercícios financeiros, com a devida fundamentação; 

 II. recompor dotações canceladas; 

 III. dar cumprimento ao disposto no art. 47, § 3º, II, da Resolução nº 1, de 

2006-CN; 

 IV. implementar destaques aprovados que impliquem redução, cancelamento 

ou recomposição de dotação. 
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 10. Com fundamento no art. 144, III, da Resolução nº 1, de 2006-CN, fica o 

relator-geral autorizado a apresentar emendas para: 

 I. adequação de dotações em decorrência da avaliação realizada com base 

nos itens 38.I e 38.III deste parecer; 

 II. cancelamento de dotações, nos termos do art. 52, II, “b”, da Resolução nº 

1, de 2006-CN; 

 III. alocação de R$9.727.673.665,00 (nove bilhões, setecentos e vinte e sete 

milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) em 

programações que tenham caráter nacional e se destinem: 

 a. à complementação de programações classificadas como ações e serviços 

públicos de saúde, até que esse conjunto de programações alcance o montante de 

15% da Receita Corrente Líquida prevista; 

 b. a transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios a título de auxílio 

financeiro com a finalidade de fomentar as exportações.” 

 Refiro-me ao FIEX — Fundo de Incentivo às Exportações, no item b. 

 “c. à manutenção e operação dos partidos políticos; 

 d. à garantia do cumprimento da missão constitucional de Defesa Nacional, 

em consonância com as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, bem como à 

proteção, à ocupação e ao desenvolvimento de áreas localizadas nas faixas de 

fronteira, incluindo melhorias na infraestrutura local; 

 e. à realização dos censos demográfico e agropecuário; 

 f. à proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas pela Fundação 

Nacional do Índio; 

 g. às ações integrantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída 

pela Lei nº 12.305, de 2010; 

 h. à estruturação, ampliação e modernização de instituições voltadas para o 

combate à corrupção, a prevenção e a repressão de atos ilícitos, a fiscalização do 

cumprimento da lei e a prestação jurisdicional; 

 i. à promoção do desenvolvimento regional e territorial, no Ministério da 

Integração Nacional; 

j. à construção...” 

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A leitura dos itens é importante. 

Vamos ver se nós conduzimos com o mínimo de barulho possível. Quem estiver 

querendo conversar, os corredores estão à disposição. Por favor. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Dizia: 

“j - à construção, à reforma e ao reaparelhamento de aeroportos de interesse 

regional;  

 k- à preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, no âmbito do 

IPHAN; 

 l. à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte 

público coletivo urbano de passageiros e sistemas de transporte não motorizados; 

 m. ao fomento e aproveitamento de energias renováveis; 

 n. à expansão e ao apoio ao funcionamento de Instituições Federais de 

Ensino Superior e ao fomento e ao desenvolvimento da educação básica; 

 o. à realização de investimentos de infraestrutura logística, social e urbana, 

inclusive no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento; 

 p. ao apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;” 

 Todos os tipos de desenvolvimento urbano serão permitidos na abertura que 

estamos estabelecendo aqui. 

 “q. ao combate à miséria e às desigualdades sociais, incluindo o acesso aos 

serviços públicos nas áreas de educação e saúde; 

 r. ao combate e à prevenção da violência infanto-juvenil e do uso de drogas, 

bem como ao tratamento e à assistência de dependentes; 

 s. à defesa sanitária animal e vegetal, à assistência técnica e às ações de 

fomento ao setor agropecuário voltadas para a melhoria da qualidade e o aumento 

da produção agropecuária, inclusive com vistas ao aumento das exportações  de 

produtos agropecuários e ao cumprimento de acordos internacionais;  

 t. ao inventário florestal, à proteção ambiental, bem como ao plano de manejo 

para florestas e controle do desmatamento; 

 u. à fiscalização e ao funcionamento do sistema federal de arrecadação; 

 v. ao abastecimento de água para Municípios com até 50 mil habitantes; 

 w. à ampliação, à adequação e à modernização do sistema prisional; 
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 x. à promoção das comunicações para o desenvolvimento, a inclusão e a 

democracia, inclusive por satélite; 

 y. ao pagamento da compensação previdenciária em atraso devida pelo 

Regime Geral de Previdência Social aos regimes próprios de previdência dos 

Estados, nos termos da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999; 

 z. a programas de fiscalização em metrologia e qualidade; 

 a.a. ao desenvolvimento e à promoção do turismo; 

 a.b. ao fomento à pesquisa e ao desenvolvimento em ciência e tecnologia. 

 (...) 

 III - Das Vedações ao Cancelamento de Dotações no Âmbito dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social 

 12. Ressalvados os casos decorrentes da correção de erro ou omissão de 

ordem técnica ou legal, é vedado aos relatores propor cancelamento, ainda que 

parcial, de dotações consignadas para despesas: 

 I. com pessoal e encargos sociais (...), com juros e encargos da dívida pública 

(...) e com amortização da dívida pública (...); 

 II. primárias obrigatórias (...); 

 III. financeiras (...) — Reserva de Contingência; 

 IV. que devam ser executadas à conta de recursos oriundos de operações de 

crédito ou doações (...), bem como das respectivas contrapartidas (...); 

 V. classificadas na modalidade de aplicação 91 — Aplicação Direta 

Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; 

 VI. não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; 

 VII. com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. 

 (...) 

IV - Da Reserva de Recursos 

 15. A constituição da reserva de recursos e sua distribuição, nos termos dos 

arts. 56 e 57 da Resolução nº 1, de 2006-CN, estão demonstradas no Anexo II — 

Demonstrativo da Reserva de Recursos deste parecer. 
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 16. A dotação inicial da reserva de recursos é de R$29.798.307.781,00 (vinte 

e nove bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, trezentos e sete mil, setecentos 

e oitenta e um reais), oriundos de:  

 I. reserva de contingência, classificada como despesa primária discricionária 

(...): R$13.649.707.781,00 (treze bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, 

setecentos e sete mil e setecentos e oitenta e um reais); 

 II. acréscimo líquido de receita (...), de R$10.148.600.000,00 (dez bilhões, 

cento e quarenta e oito milhões, seiscentos mil reais); 

 III. cancelamento prévio (...), de R$6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais) 

(...). 

 (...)  

 18. Do montante de que trata o item 16, são deduzidos R$24.798.307.781,00 

(vinte e quatro bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, trezentos e sete mil, 

setecentos e oitante e um reais),  destinados ao atendimento de: 

 I. emendas individuais” — impositivas: “R$9.098.957.352,00 (nove bilhões, 

noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta e 

dois reais); 

 II. emendas de bancada constantes do Anexo de Metas e Prioridades do 

substitutivo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 (PLDO 2017): 

R$5.971.676.764,00 (cinco bilhões, novecentos e setenta e um milhões, seiscentos 

e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais; 

 III. emendas de relator-geral (...)” — em que se encontram inclusive recursos 

para aqueles itens já lidos para V.Exas. —: “R$9.727.673.665,00 (nove bilhões, 

setecentos e vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e 

sessenta e cinco reais). 

 19. O saldo da reserva de recursos, após dedução do valor indicado no item 

18, corresponde a R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) e será repartido (...), 

conforme demonstrado a seguir: 

 I. 55%, equivalentes a R$2.750.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e 

cinquenta milhões de reais), distribuídos na razão direta do número de emendas 

coletivas de apropriação apresentadas no âmbito de cada área temática, excluídas 

as emendas de bancada estadual referentes ao item 18.II (...);  
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 II. 25%, correspondentes a R$1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e 

cinquenta milhões de reais), distribuídos pelas bancadas estaduais” — de acordo 

com anexo publicado no relatório preliminar; 

 “III. 20%, no valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), distribuídos 

entre as emendas de bancada e de comissão, conforme definições do relator-geral. 

 (...) 

 V - Dos Recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Passíveis 

de Utilização pelos Relatores Setoriais 

 22. Observadas as vedações e restrições estabelecidas nos itens 12 a 14, 

são passíveis de utilização, pelos relatores setoriais, além dos recursos previstos no 

item 19.I deste parecer, recursos decorrentes do cancelamento de dotações 

relativas a despesas com investimentos (GND 4) e com inversões financeiras (GND 

5) constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitados os limites 

fixados no item 23. 

 23. Para cancelamento de dotações de que trata o item 22 deste parecer, 

devem ser observados, no conjunto de programações orçamentárias que compõem 

cada área temática: 

 I. limites globais de 20% e 10% do total programado em GND 4 e GND 5, 

respectivamente; 

 II. limite por subtítulo de: 

 a. 50% (cinquenta por cento) da dotação, no caso de programações com 

identificador de resultado primário igual a dois (RP 2); e  

 b. 10% (dez por cento) da dotação, no caso de programações com 

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

 23.1. Os cancelamentos necessários ao atendimento de emendas de 

remanejamento devem observar os limites previstos no item 25.1. 

 (...) 

 VI - Dos Recursos do Orçamento de Investimento Passíveis de Utilização 

pelos Relatores Setoriais 

26. No acolhimento de emenda à despesa apresentada ao orçamento de 

investimento, são passíveis de utilização, pelos relatores setoriais, recursos 
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decorrentes do cancelamento de até 20% das dotações da respectiva unidade 

orçamentária, respeitado o limite de 50% (cinquenta por cento) por subtítulo. 

 VII - Dos Recursos Passíveis de Utilização pelo Relator-Geral e dos Ajustes 

Necessários  

 27. Além da possibilidade de utilização de recursos previstos no item 19.III 

deste parecer e no art. 66, parágrafo único, da Resolução nº 1, de 2006-CN, o 

relator-geral poderá cancelar até 4% (quatro por cento) do total das dotações 

consignadas para outras despesas correntes (GND 3) classificadas como despesas 

discricionárias (RP 2 e RP 3).  

 (...) 

 29. Cabe ao relator-geral proceder aos ajustes necessários: 

 I. à definição do conjunto de projetos que constará como despesas primárias 

discricionárias relativas ao PAC (RP 3), em especial quanto às emendas aprovadas 

na forma do item 24.I; 

 II. à compatibilização das emendas às alterações constitucionais e legais que 

ocorram até a aprovação do relatório final pela CMO. 

 (...) 

 XI - Das Disposições Finais 

 40. Os relatores devem apresentar pareceres aos destaques com a 

identificação do autor do destaque; efeito pretendido; número da emenda, quando 

for o caso; códigos representativos das classificações institucional, funcional e 

programática; denominação da ação e do subtítulo; decisão; e valor. 

 41. Para efeito do disposto no art. 81, I, “d”, da Resolução nº 1, de 2006-CN, 

os relatores utilizarão os saldos da reserva de recursos sob sua responsabilidade.  

 42. O remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, previsto 

no art. 78 da Resolução nº 1, de 2006-CN, dependerá de terem sido apresentadas, 

em seu conjunto: 

 I. aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; ou 

 II. ao orçamento de investimento. 

 43. O atendimento de emenda de remanejamento depende do cancelamento 

de dotações do PLOA 2017 nela indicadas, exceto as da reserva de contingência. 

 Voto 
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 Em face do exposto, considerada a apresentação de 42 emendas, somos 

pela aprovação do parecer preliminar na forma ora apresentada, que incorpora 

ajustes de texto  efetuados com base na errata apresentada; pela prejudicialidade 

das Emendas de nºs 4, 6, 8, (...) 22, 27, 28, 29 e 39, por entendermos que seus 

objetos já podem ser atendidos pelas alíneas do item 10.III; e pela rejeição das 

demais emendas (...).” 

 Sr. Presidente, quero fazer apenas um esclarecimento. Várias das emendas 

propostas estão dentro das políticas que nós enumeramos no item 10.III. Apenas 

tornaram-se subprogramas daqueles programas já estabelecidos. Portanto, foram 

contempladas. E serão efetivamente elencadas tanto na apresentação dos relatórios 

setoriais quanto na versão do relatório final, a ser apresentado pela Relatoria-Geral.  

 Eu gostaria, antes de me colocar à disposição de V.Exa. para tratar da 

questão dos destaques, de fazer alguns agradecimentos. 

 Primeiro, o agradecimento a todos os consultores, tanto da Câmara dos 

Deputados quanto do Senado Federal, que nos ajudaram, noite adentro, 

diuturnamente, a concluir este relatório preliminar no prazo recorde em que 

conseguimos conclui-lo.  

 Em segundo lugar, quero cumprimentar o companheiro Deputado Daniel 

Vilela, Relator que apresentou o relatório preliminar da receita. Quero destacar esse 

relatório porque vivemos, efetivamente, momentos de muitos desafios na questão 

econômica e na macroeconomia brasileira e, sem a aprovação do relatório de 

S.Exa., não teria sido possível fazermos, em tempo hábil, como estamos fazendo, o 

relatório-geral preliminar do Orçamento.  

 Quero, portanto, cumprimentar V.Exa. e toda a equipe que o ajudou e 

agradecer-lhe pelo empenho e pela dedicação.  

 Por fim, e não menos importante, Srs. Deputados e Srs. Senadores, quero 

agradecer a todos os Senadores e a todos os Deputados que compõem esta 

Comissão, a todos os relatores setoriais. Conversei com praticamente todos os 

relatores setoriais individualmente, para estabelecer uma sinergia sobre a relatoria-

geral e a relatoria setorial. Mas isso tudo não teria sido possível se não fosse a 

dedicação, se não fosse o companheirismo e se não fosse a determinação do nosso 

companheiro Presidente Arthur Lira. Quero agradecer ao Presidente Arthur Lira a 
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compreensão, a colaboração e a disposição, para que pudéssemos, 

harmonicamente, construir esse relatório preliminar. 

 Agradeço também aos companheiros do Ministério do Planejamento e do 

Ministério da Fazenda, na pessoa do Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. 

Independentemente do horário, independentemente das circunstâncias, prontamente 

os diálogos aconteceram. Nós conseguimos avançar e, apesar de tantos desafios e 

de tantas questões que o Brasil vive neste momento na macroeconomia e no 

desenvolvimento econômico, estabelecemos esses parâmetros.  

 Portanto, eu quero agradecer pela compreensão a todos, Sr. Presidente. Meu 

muito obrigado a todos.  

Eu me coloco à disposição para avaliarmos os destaques apresentados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu queria, antes de iniciar a 

discussão, agradecer pelo trabalho ao nosso Relator-Geral e parabenizá-lo pela 

maneira democrática, harmônica e muito simples com que conduziu os projetos, 

principalmente na Relatoria do Orçamento. 

 Queria, antes de iniciarmos a discussão, fazer uma proposta ao Plenário 

desta Comissão. Doze destaques foram apresentados ao relatório preliminar. Eu 

queria pular a discussão. Por enquanto há um Deputado inscrito, o Deputado Júlio 

Cesar, mas sei que haverá outros e que todos os Deputados e os Senadores que 

fizeram destaques vão querer, é lógico, sustentá-los. Pergunto se poderíamos fazer 

a discussão durante a sustentação dos destaques. Se houver concordância do 

Plenário, pularemos esta parte da discussão preliminar e, na votação do relatório, 

ressalvaremos os destaques, e cada Deputada ou Deputado, Senadora ou Senador 

que tiver feito destaques os sustentará, com prazo para discussão, na hora dos 

destaques. Nós faríamos a discussão, sem prejuízo do tempo, no momento dos 

destaques. Pode ser? (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Enio Verri. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sr. Presidente, na sua proposta, em 

princípio, não vejo problema, mas me parece que há mais destaques, que ainda não 

se abriu o prazo para apresentação de destaques. É a partir de agora que nós 

entregamos os destaques. Não é isso? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não, o prazo para 

apresentação de destaques está aberto. Está aberto até a votação. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim, sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Ele vai ser encerrado a partir do 

momento em que eu encerrar a discussão. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Está bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu estou aqui fazendo o alerta 

de público: doze destaques foram apresentados. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Eu pretendo apresentar destaques, mas... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Então, por favor, faça-o agora, 

porque, se nós fizermos o acordo, eu vou encerrar a discussão. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - O.k. Por favor, só me dê 1 minuto.  

Mas, em princípio, concordo com a sua proposta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Quero deixar claro que eu não 

poderia encerrar porque estaria prejudicando V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Peço 1 minuto só. Pelo menos 30 

segundos. O Deputado Júlio vai falar, e eu encerro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu vou ouvir o Deputado Júlio 

para dar cobertura regimental a V.Exa. Em seguida, nós encerraremos a discussão. 

Pode ser assim? (Pausa.) 

 Muito obrigado a todos pela compreensão. 

 Com a palavra o Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Eu falo depois do Deputado Júlio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não... 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Não? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - (Riso.) O encaminhamento 

serve só para dar cobertura ao destaque do Deputado Enio. V.Exa. terá o tempo na 

hora da sustentação dos destaques. Pode ser? (Pausa.) Muito obrigado. 

 Concedo a palavra ao Deputado Júlio Cesar, sempre agradecendo pela 

compreensão ao Plenário desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Relator, eu vi algumas contas do 

relatório sobre o Fundo Constitucional dos Estados e dos Municípios e os Regionais. 
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 Quando a proposta do Governo foi elaborada, esses Fundos tinham uma 

parte na DRU. Nós protestamos durante a apreciação do relatório da DRU. Foi 

excluído e já foi aprovado por esta Casa. 

O IPI e o Imposto de Renda, Sr. Presidente, estão em torno de 400 bilhões. 

Os Fundos Regionais são de 3% — de 1,8% para o Nordeste, de 0,6% para o Norte 

e de 0,6% para o Centro-Oeste, no total de 12%. Mas aqui estão FPM, FPE e IPI-

Exportação. Esqueceram os Fundos Constitucionais das três regiões. 

O que eu quero? Isso foi um erro do próprio Planejamento, que mandou? 

Pelas minhas contas, com 400 bilhões, daria 12 bilhões, e aqui estão 9 bilhões e 591 

milhões. 

 Eu entendo que isso aqui nem é matéria de destaque, porque é matéria 

constitucional, é um direito assegurado na Constituição. Por isso é que o Governo 

recuou.  

Então, eu pergunto a V.Exa.: é necessário apresentar um destaque? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - V.Exa. fez a indagação e respondeu 

ao mesmo tempo. 

 Como V.Exa. sabe, o PLN a que V.Exa. está se referindo, com relação à 

questão da DRU, passou nesta Comissão, mas ainda não foi votado pelo Congresso 

Nacional. Portanto, a base legal que nós temos neste momento, do relatório 

preliminar, é o projeto de Lei Orçamentária que o Executivo encaminhou. Portanto, 

no relatório preliminar eu não poderia levar em consideração aquilo que não está no 

projeto de lei original.  

No entanto, V.Exa. tem absoluta razão: matéria constitucional, PLN aprovado, 

haverá que se fazer a reposição dos recursos constitucionais ao Fundo, conforme 

previsto pela Constituição. No relatório preliminar não posso fazê-lo, porque estou 

diante de uma receita, de um relatório preliminar aprovado por esta Comissão, e 

diante de um projeto de Lei Orçamentária original, que foi o que o Governo 

encaminhou para nós. 

 No segundo momento, V.Exa. terá todas as oportunidades, se nós não 

fizermos o conserto de acordo com o que determina a Constituição, o que, com 

certeza, determinará a aprovação do nosso PLN no Congresso Nacional... E sessão 

do Congresso já está convocada para a semana que vem. Ontem, aliás, o 
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Presidente do Congresso Nacional, em sessão do Senado, já leu a pauta na qual 

todos esses PLN estão elencados. Nós esperamos aprová-los.  

V.Exa. tem toda a razão ao dizer que esses recursos devem ser repostos. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Outro assunto, Sr. Relator: a CIDE. A 

CIDE não é matéria constitucional, mas é legal, está na DRU. E está aqui zerada. 

Eu vou apresentar destaque para repor o direito dos Estados, dos Municípios 

e da União de receberem dinheiro da CIDE. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Nesse caso é receita, Sr. Deputado. 

Nós já aprovamos o relatório preliminar de receita. O que V.Exa. está questionando 

talvez possamos fazer, creio eu, pelo Comitê de Avaliação da Receita ou por algum 

outro caminho. Mas aqui, no relatório preliminar do Orçamento Geral, creio que seja 

complicado, porque não estaríamos cumprindo a Resolução nº 1 ao aprovar 

destaque sobre receita neste momento. 

 Eu me colocaria à disposição de V.Exa., assim como estou conversando com 

V.Exa. sobre vários temas, para encontrar uma alternativa, mas V.Exa. não terá 

mecanismo regimental, pela Resolução nº 1, de destacar aqui, neste momento, a 

questão da CIDE, porque se trata de questão de receita, e não de despesa. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Relator, o último assunto é 

desenvolvimento regional. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Júlio, eu faço um 

alerta a V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas é sobre a leitura. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - No Plenário da Casa já estão 

265 Deputados. A Ordem do Dia será aberta, e nós vamos derrubar a reunião aqui. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Desenvolvimento regional... Eu vou só 

concluir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A proposta que eu fiz aos 

Deputados e aos Senadores é a de que nós aprovemos o relatório, ressalvando os 

destaques. V.Exa. terá de volta a palavra para a defesa dos seus destaques e para 

esclarecer as dúvidas que tiver. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Está bom.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado. 
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 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que o aprovam, ressalvados os 

destaques, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o relatório, 

ressalvados os destaques, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o relatório preliminar. 

 Destaque nº 1 à Emenda nº 40, de autoria do Deputado Cleber Verde. 

 Passo a palavra ao Deputado Cleber Verde para a defesa do seu destaque. 

 O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, quero cumprimentar o 

nobre Relator... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Tenho uma questão de ordem, Sr. 

Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - (Inaudível)...destaque dos Fundos 

Constitucionais? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. já não o tinha feito? 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não, não. Eu não tinha, não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós tratamos, lá dentro da 

sala... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não. Eu apresentei sobre o FDNE e o 

FDCO. Eu apresentei destaque sobre esses. Sobre Fundos Constitucionais que são 

administrados pelos três bancos, não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Júlio... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu pediria a oportunidade de apresentar 

o destaque, para que seja reposto esse dinheiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Júlio, preste 

atenção... 
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 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas V.Exa. disse que eu poderia 

apresentar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu, não. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu questionei aqui... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu vou ouvir V.Exa. até o final e 

depois me pronunciarei. Por favor.  

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu só quero ter a oportunidade de 

apresentar o meu destaque dentro do prazo. Eu questionei antes de encerrar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Júlio, preste atenção. 

 Deputado Enio Verri, esta Presidência fez uma consulta ao Plenário e 

solicitou aos Srs. Deputados e Senadores, para que nós pudéssemos fazer 

economia de discussão, porque já havíamos recebido 12 destaques ao texto, que os 

autores dos destaques fizessem sua sustentação no momento da apresentação dos 

destaques. 

Alguém discorda desse encaminhamento que eu fiz? (Pausa.) 

 Coloquei de forma muito clara que abriria prazo para V.Exa. fazer a 

discussão, apartado do que nós havíamos combinado, para dar tempo ao Deputado 

Enio Verri de apresentar um destaque. 

 V.Exa., o Relator e eu discutimos, na sala da Presidência, os pontos sobre os 

quais V.Exa. tinha apresentado destaques. V.Exa. não se pronunciou em minuto 

algum sobre esse destaque do Fundo. Penso eu que... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Porque não tive tempo. V.Exa. encerrou 

e veio para cá. Eu falei primeiro daquele sobre o qual apresentei destaque. 

Esse é um negócio muito sério: o FNE, o FCO e o FNO. Estão tirando daí 

quase 4 bilhões de reais. 

(Pausa.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu não sei se o Relator vai 

poder atendê-lo, Deputado Júlio. Vou explicar com muita calma. Entendo a 

pertinência da pergunta de V.Exa., mas entendo que, neste caso, V.Exa. está sem 

razão. 
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 O item 14 do Acordo de Procedimentos desta Comissão prevê que os 

destaques podem ser apresentados a partir da publicação do relatório na página da 

CMO.  

Então, o prazo estava aberto. Regimentalmente, eu tenho que encerrá-lo 

quando encerro a discussão.  

 Eu tenho clareza de que fiz todo o encaminhamento de maneira clara, tanto é 

que a Comissão, com exceção de V.Exa., entendeu, talvez, que os prazos se 

encerrariam no momento do encerramento da discussão. Nós concedemos a 

palavra a V.Exa. para que o Deputado Enio Verri pudesse fazer o seu destaque e 

apresentá-lo em tempo hábil. Só não sei como posso atender V.Exa. 

 Eu vou passar a palavra ao Relator para ver se ele pode atender, como 

emenda de texto. Como destaque eu acho que fica prejudicado. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente... 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Eu precisava fazer uma... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu vou conceder a palavra ao 

Relator. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Acho que posso contribuir.  

 Nós acabamos de ler o relatório preliminar. Eu quero destacar o item 9 do 

relatório preliminar. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Qual é a página? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Página 29.  

 “As emendas de relator, em conformidade com o art. 144, I e II, da Resolução 

nº 1, de 2006-CN, destinam-se a: 

 (...) 

 b. correção necessária ao cumprimento de mandamentos constitucionais e 

legais.” 

 O que V.Exa. quer destacar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Já está previsto. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - ... está previsto.  

 Há um erro que precisa de correção formal, em matéria constitucional, só que 

eu não posso fazê-lo no relatório preliminar, pelas razões já expostas. 
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Portanto, V.Exa. tem a garantia, através do item 9, letra b, de que o Relator o 

fará, porque é matéria constitucional.  

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

obrigado, Deputado Júlio.  

 Com a palavra o Deputado Assis Carvalho, antes de iniciarmos a discussão 

dos destaques. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Relator Eduardo Braga, antes 

da discussão dos destaques, quero ainda falar do seu relatório, especificamente de 

uma emenda da bancada do Distrito Federal, de 50 milhões, que trata dos 

concursados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que estão aqui 

presentes. (Palmas na plateia.) 

 Eu precisava, minimamente — e aqui há uma relação (ininteligível) —, que 

V.Exa. ouvisse, dialogasse e visse de que forma poderia procurar uma mediação 

sobre a situação.  

 Nós já trabalhamos isso. Desde o primeiro semestre deste ano estamos 

trabalhando nisso. É um momento muito crítico para o País, eu sei, mas eu quero 

fazer um apelo. Embora seja uma demanda da bancada do Distrito Federal, por 

causa da nossa relação histórica, eu gostaria de fazer este apelo público a V.Exa. 

Logo depois eu quero tratar dos meus destaques, que são outras pautas. 

Quero ver se V.Exa. pode atendê-los.  

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

Assis. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Respondendo a V.Exa., quero dizer 

que estou sempre aberto ao diálogo. Essa emenda refere-se ao Anexo V. É texto. 

Nós vamos tratar dessas matérias no relatório final. 

 Portanto, eu estou literalmente aberto ao diálogo, estou disposto a conversar 

com os companheiros, não apenas do TJDFT. Eu fui abordado outro dia aqui 

também por outros companheiros que estavam com um símbolo parecido, mas eram 

do MPU. Eu acho que estão ali por trás. Ou seja, eu estou absolutamente aberto. Só 

não posso discutir isso agora. Neste momento do relatório preliminar não posso 

tratar dessa matéria. Essas são emendas ao texto referentes ao Anexo V do 

relatório final. 
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 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Eu queria somente que V.Exa. se 

comprometesse. Eu fico satisfeito em poder recebê-los oportunamente. 

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

 Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, quero apenas me 

dirigir ao Relator. Embora eu também não seja do Distrito Federal, recebi um grupo 

aqui do Distrito Federal que me pediu essa mesma oportunidade que o Deputado 

acabou de apresentar. O Relator, eu tenho certeza, haverá de ter sensibilidade, no 

momento certo, de analisar essa possibilidade para que possamos resolver também 

esse problema. Eu assumi esse compromisso, Relator.  

 Perdoe-me, Sr. Presidente, mas eu tinha que fazer esse pedido ao nosso 

querido Relator.  

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

Waldemir Moka. V.Exa. é sempre muito gentil. 

 Com a palavra o Deputado Cleber Verde para sustentar os seus destaques.  

 V.Exa. tem 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, primeiro, na condição 

de Relator Setorial da Indústria, Comércio e Serviços, eu quero cumprimentar o 

nobre Relator-Geral pela atenção que ele nos deu, pelo diálogo permanente que ele 

teve com a Comissão, especialmente com este Relator Setorial.  

 Eu quero registrar que, infelizmente, por questões até legais, os recursos que 

este Relator deveria distribuir entre as emendas eram muito pequenos. Os recursos 

eram da ordem de 20 milhões de reais apenas. Nós temos que atender, por 

exemplo, diversos setores da indústria, mas, lamentavelmente, os recursos são 

poucos. 

 Nós apelamos muito para o Relator-Geral, a fim de que ele possa, óbvio, com 

a sua sensibilidade, atender aquilo que é importante, ao contrário, por exemplo, do 

que eu entendo... Por exemplo, Defesa e Justiça são 371 milhões de reais. Eu 

entendo que certamente o Relator Setorial da Defesa e Justiça poderá, de forma 

objetiva, quem sabe até atender aos concursados do MPU e do TJDFT, junto com a 

boa atenção que o Relator-Geral vai poder dar. 
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 Eu quero, de forma objetiva, Sr. Presidente, dizer o seguinte: esse Destaque 

nº 1 que eu faço é referente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, 

exatamente considerando que no relatório preliminar do nobre Relator-Geral nós não 

registramos nem emenda de bancada, nem emenda de Comissão. Portanto, não me 

coube ajudar o INPI. E aí eu fiz apelo aqui referente à Emenda nº 40, que foi 

rejeitada. Então fiz um destaque. Eu já conversei com o nobre Relator, a quem peço 

que reavalie a possibilidade de acatar esse nosso destaque, para que possamos 

fazer justiça ao INPI. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Com a palavra o Relator para 

emitir o parecer a respeito do destaque. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, o parecer é favorável, 

para que nós possamos trabalhar isso como uma abertura ao relatório final. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em votação na Câmara dos 

Deputados o parecer do Relator a respeito do Destaque nº 1 à Emenda nº 40.  

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que aprovam o parecer 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado na representação da Câmara dos Deputados. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Destaque nº 2. 

 O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, para facilitar, eu peço 

a retirada do Destaque nº 2, do Destaque nº 3 e do Destaque nº 4. Vamos facilitar o 

nosso trabalho. 

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

Cleber Verde. 

 O próximo é o Destaque nº 5. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, são quantos 

destaques? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Doze. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Doze? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Doze. 

 (Não identificado) - Dezessete. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Dezessete. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não seria conveniente, talvez, o 

Relator apresentar aqueles que seriam aprovados... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós fizemos um acordo... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para poder discutir.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós fizemos um acordo... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E quem desejar discutir? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós fizemos um acordo de 

suprimir a discussão, para dar tempo de cada um sustentar, pelo menos, o seu 

destaque. Se todo o mundo abrir mão... 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Mas, de repente, já há alguns que 

vão ser atacados. Aí se suprimem esses. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Se todos concordam... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - No caso dos que forem acatados, 

não há necessidade de discussão. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Identificamos os acatados e 

deixamos para discutir os que não foram acatados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Então, eu vou fazer o seguinte: 

o Relator vai só nominar os que serão acatados. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Isso! E aprovamos em globo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - E colocaremos em votação em 

globo. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Isso! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É muito melhor, Presidente. Claro! 

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

Claudio Cajado, pela solução baiana paradisíaca. (Riso.) 

 (Pausa prolongada.) 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente Arthur Lira, acho que o 

Relator precisa de alguns minutos. Enquanto isso, eu pergunto a V.Exa. se há 

previsão de reuniões na semana que vem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu marquei reunião com todos 

os Relatores Setoriais hoje. Esta Presidência pediu uma reunião com todos os 

Relatores Setoriais hoje, para discutirmos os prazos dos relatórios setoriais, que 

serão... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O calendário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu estarei aqui hoje o dia todo 

e amanhã até o meio-dia. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pergunto isso porque, se V.Exa. 

for adotar o prazo fatal de 14 de dezembro para votação em plenário... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Os prazos estão ajustados para 

o dia 14 em plenário. É lógico que esta Presidência já teve uma conversa prévia com 

a Presidência do Congresso. Esta Comissão este ano, mais uma vez, cumpriu 

exemplarmente com os prazos e com a votação das matérias, dando sua 

contribuição, neste momento de crise do Brasil, com todo o empenho. Mas, se nós 

não pudermos cumprir esse prazo, nós teremos uma folga máxima de 4 ou 5 dias. 

Por isso, é necessária essa conversa com todos os Relatores Setoriais. Se V.Exa. 

permitir, eu leio aqui... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - ...o cronograma para as 

Relatorias Setoriais.  

 Entrega das definições: entrega das definições aos Consultores das 

Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pelos 

Relatores Setoriais até o dia 29 de novembro, terça-feira, às 18 horas. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Semana que vem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Dia 29 de novembro, terça-

feira... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Terça-feira que vem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - ...às 18 horas.  
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 Entrega dos relatórios: entrega, à Secretaria da CMO, dos relatórios setoriais 

até o dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 18 horas.  

 Votação dos relatórios: Áreas Temáticas 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, dia 6 de 

dezembro, terça-feira da outra semana. Áreas Temáticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, dia 

7 de dezembro, quarta-feira.  

 Esse é o prazo para nós discutirmos, votarmos e aprovarmos todos os 

relatórios setoriais. 

 Se houver qualquer dúvida, de público estou dizendo que vou ficar aqui hoje o 

dia todo à disposição para tratar dos relatórios setoriais com todos os senhores. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E o Relator também teria que estar 

presente, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro! 

 O SR. DEPUTADO PAULÃO - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Faz 20 dias que o Relator não 

vai ao Estado dele.  

 O Relator está pronto. Nós podemos prosseguir? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, há mais um detalhe, 

para encerrar. Para nós compatibilizarmos esse calendário com as sessões da 

Câmara e do Senado, possivelmente, vamos ter que fazer essas reuniões após os 

períodos de sessão... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós vamos fazendo a reunião, 

suspendendo, voltando... Nós vamos ter que nos dedicar... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...ou seja, teremos que aproveitar a 

noite... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...quando se encerrarem as 

sessões do Senado e da Câmara. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro! Claro! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Portanto, de antemão... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu já estou dizendo, 

previamente, que nestes dias 6 e 7 vamos ter que trabalhar ininterruptamente. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas o Deputado Paulo Azi, que é 

novato na Comissão, está perguntando: “Vai ter lanche?” (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO PAULÃO - Presidente Arthur Lira, eu gostaria que V.Exa. 

socializasse esse... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não, eu vou fazer essa 

conversa individual... 

 O SR. DEPUTADO PAULÃO - Não, estou me referindo a esse documento 

que foi... V.Exa. poderia tirar cópia... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro! Isso foi publicado. 

Vamos publicá-lo no site da CMO. E vai haver uma conversa de cada Relator 

Setorial com esta Presidência. 

 Concedo a palavra ao Relator para dizer quais destaques serão acatados. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Sr. Presidente, lembro que o 

Destaque nº 1 já foi aprovado. Nós vamos tratar aqui... Eu queria fazer uma 

observação. Muitos dos destaques para os quais nós iremos recomendar a rejeição, 

em que pese o fato de já estar prevista, por exemplo, no item 10, III, aquela 

programação, é porque não se pretende aqui, neste momento, carimbar montantes 

de recursos. Nós iremos fazê-lo na etapa seguinte, para que os Relatores Setoriais 

possam fazer o acatamento das emendas ou as suas rejeições e para que nós 

possamos, na segunda rodada para elaboração do relatório final, com as 

programações abertas, fazer as alocações de recursos. 

 Ao mesmo tempo, vários companheiros apresentaram destaque para que nós 

fizéssemos a colocação de um percentual para o ano de 2017 como o mínimo para 

a saúde, deixando, portanto, a abertura para uma discussão posterior sobre mais 

recursos ainda para a área. Porém estamos diante de uma limitação real. É que nós 

temos, neste momento, a implementação de uma nova cultura no Orçamento, com o 

teto global das despesas. Nós estamos na fase final de aprovação de uma PEC que 

estabelece um piso mínimo para a saúde de 15% das receitas, o que promoverá 

neste ano uma elevação substancial de recursos orçamentários para a saúde. E há 

também destaques para que nós excluamos desses 15% as emendas impositivas de 

bancadas, o que traria uma dificuldade de inexistência de recursos, a não ser que 

nós aprofundássemos ainda mais o corte nas subvenções econômicas ou o corte 
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em outra área qualquer do Governo, num momento em que todos sabemos — e a 

imprensa toda e todos os economistas estão debatendo — o cenário 

macroeconômico projetado para o ano que vem. 

 Eu creio, portanto, ser prudente que nós estabeleçamos, neste momento, os 

15%, que são um avanço significativo para a saúde, o que não impede que, em 

2017, se aprove um relatório em relação a 2018. Com a PEC aprovada e com um 

novo cenário, poderemos fazer um embate sobre esses temas. 

 Diante dessas... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Relator, em números absolutos, 

em quanto V.Exa. estaria aumentando os recursos para a saúde e para a educação 

também? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Para a saúde, seriam 9,9 bilhões de 

reais. E, para a educação, seria algo como 1,2 bilhão de reais. É só uma previsão, 

porque ainda vamos confirmar isso e ainda vamos ter rodadas de negociações. Mas, 

em números globais, nós estamos falando, por exemplo, num aumento para a saúde 

de 9,9 bilhões de reais. São, aproximadamente, 10 bilhões de reais. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Relator, essa projeção é de acordo 

com a PEC do ajuste fiscal? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - É de acordo com o relatório 

preliminar e com a PEC dos 15%... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Ah, está bem. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - ...com o teto de 15%. 

 Bem, diante do exposto, o Destaque nº 5 tem parecer pela aprovação. O 

Destaque nº 6 tem parecer pela aprovação. O Destaque nº 7 tem parecer pela 

aprovação. O Destaque nº 10 tem parecer...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. está lendo o número dos 

destaques ou o das emendas? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Eu estou lendo o número dos 

destaques. Destaque nº 5... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Destaques nºs 5, 6, 7 e 10. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Destaques nºs 5, 6, 7 e 10 têm 

parecer favorável. (Pausa.) 
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 Quanto ao Destaque nº 8, eu gostaria de fazer uma observação. Dentro da 

nossa programação, ele está contemplado. Eu me comprometeria com V.Exa. a, 

num segundo momento, fazermos o subprograma para o Fórum das Águas. Neste 

momento, entretanto, se eu acatasse e aprovasse o destaque, eu teria que quebrar 

todo o conceito que nós estamos tendo até aqui de não criarmos subprogramas 

neste primeiro momento. Então, eu queria a compreensão de V.Exa. E assumo esse 

compromisso com V.Exa., porque nós temos previsão para isso no item 10, III. Nós 

poderíamos, portanto, fazê-lo em tempo apropriado, como aconteceu com aquelas 

outras emendas que nós consideramos, inclusive, prejudicadas, porque estão com 

funções e programas estabelecidos no item 10, III. 

 Como isso aqui é desenvolvimento sustentável e meio ambiente, e nós temos 

o programa nacional, nós podemos enquadrá-lo lá, sem nenhum problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós já teríamos votado, 

inclusive, se fosse feito da maneira tradicional. Então, o que vai acontecer? O 

Relator vai dizer com quais concorda, nós vamos colocar em votação todos e 

faremos a discussão, na hora da defesa, sobre os que ele não acatar. 

 Foi essa, praticamente, a solução do Deputado Claudio Cajado, encampada 

pelos outros Deputados. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ele já disse os aprovados.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu vou seguir, senão nós não 

vamos chegar a bom tempo. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu tenho apenas um questionamento 

sobre o Destaque nº 7. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O Destaque nº 7 já está 

aprovado. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Não! Espera aí! Eu quero que fique bem 

claro... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Então, nós vamos voltar para a 

maneira tradicional, está certo? Nós vamos discutir destaque a destaque, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - O problema é o seguinte... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Então, nós vamos destaque a 

destaque, Deputado. 
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 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Era de 4,5 bilhões de reais o montante 

de recursos dos fundos das três Regiões do País e caiu para 856 milhões de reais. 

Eu pedi a reposição para 4,5 bilhões de reais. É esse o valor que V.Exa. vai repor? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não está sendo aprovado o 

destaque que V.Exa. pediu, Deputado Júlio Cesar? Não estou entendendo a 

pergunta de V.Exa. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - V.Exa. apresenta um destaque... Eu 

vou ter que ler o destaque de V.Exa. O que V.Exa. solicita é: “(...) suplementação de 

recursos destinados à programação de financiamentos para o setor produtivo, no 

âmbito do desenvolvimento do FDNE e (...)”. 

 Bem, a suplementação de recursos está o.k., mas eu não tenho como atender 

a todo o montante se o Governo não me der condições de encontrar os recursos 

para atender a isso. V.Exa. sabe, como estudioso que é, que esses fundos não 

aplicam os montantes estabelecidos... 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Iniciou-se a Ordem do Dia, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Em relação ao montante... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu só vou confirmar se já 

começou a votação lá. Se for confirmada essa informação, nós vamos ter que 

suspender a sessão por conta dos encaminhamentos. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu tenho um 

relatório da aplicação. De 8,45 bilhões de reais dos fundos, foram aplicados 7,5 

bilhões de reais. Eu tenho um relatório aqui da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE — tenho só em relação à SUDENE; eu 

não tenho nem o da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia — SUDAM 

nem o da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO. Em 

relação à SUDENE, foi quase tudo aplicado, financiando a FIAT, a implantação de 

quase todas as usinas eólicas do Nordeste e a Transnordestina. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Deputado, eu não quero 

polemizar com V.Exa. — V.Exa. sabe o respeito que eu lhe tenho —, mas o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acaba de encaminhar um 

documento formal, dizendo que, no saldo de Restos a Pagar de 2016, no Fundo de 
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Desenvolvimento do Nordeste — FDNE, há 4 bilhões 895 milhões de reais, e, no 

Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste — FDCO, há 3 bilhões 341 milhões de 

reais. E a média de pagamento de 2013 a 2016, no FDNE, é de 343 milhões de 

reais. 

 Então, eu estou acatando o destaque de V.Exa. para que nós possamos 

manter essa discussão com o Governo e construir uma solução para essas Regiões. 

Eu sou do Norte e tenho todo o interesse nessa questão. V.Exa. é do Nordeste e 

também tem interesse, assim como o povo do Centro-Oeste também tem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Sr. Relator... 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Mas nós estamos diante de uma 

nova cultura de orçamento. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Eu lamento, Sr. Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu tenho a obrigação de 

informar aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que a Ordem do Dia está para 

ser iniciada. Eu pediria, então, para nós votarmos os Destaques nºs 5, 6, 7 e 10, aí 

nós encerraríamos a discussão e só viríamos para a votação dos que fossem 

rejeitados pelo Relator, com as devidas explicações de S.Exa. para V.Exas. 

 Em votação os pareceres aos Destaques nºs 5, 6, 7 e 10 da representação da 

Câmara dos Deputados. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, nós fizemos acordo, 

mas sem votação, porque começou a Ordem do Dia. Suspendemos a sessão para, 

depois, retomá-la. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não começou a votação ainda. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Mas a Ordem do Dia está aberta, 

Sr. Presidente. Nós estamos com toda boa vontade, nós dialogamos, mas 

queríamos que cumpríssemos isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Tudo bem. Então, nós vamos 

suspender a sessão e reabri-la logo após a Ordem do Dia. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA  - Vamos encerrar a discussão, então, 

Sr. Presidente.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Vamos encerrar a discussão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu não queria... A discussão já 

foi encerrada há muito tempo. Nós estamos na votação dos destaques. 

 O SR. DEPUTADO SERGIO SOUZA - Não, a discussão dos destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Vejam bem, a sessão está 

suspensa, mantido o quórum, para ser retomada imediatamente após o final Ordem 

do Dia no plenário. Fica mantido o quórum. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Queria parabenizar o 

nosso Relator pelo brilhante relatório. Parabéns, Senador! 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro reaberta a sessão. 

 Relatório preliminar com emendas ao Projeto de Lei do Congresso Nacional 

nº 18, de 2016 — Projeto de Lei Orçamentária para 2017.  

 Já estávamos na votação dos destaques. 

 Aviso aos Srs. Deputados que se encontram em plenário que o Relator havia 

falado na aprovação dos Destaques nºs 5, 6, 7 e 10.  

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, são os Destaques nºs  

5; 6; 7; 8, parcialmente aprovado; e 10. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em votação os Destaques nºs  

5; 6; 7; 8, parcialmente aprovado; e 10. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sr. Presidente, até para não criar 

problema, pergunto se vamos debater os outros depois. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - É claro. 

 Em votação na Câmara. 

 As Sras. e os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Em votação no Senado. 

 As Sras. e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 O próximo é o Destaque nº 9, do Deputado Nelson Meurer, que está 

prejudicado, porque o autor não está presente. 

 O próximo é o Destaque nº 13, do Deputado Enio Verri. S.Exa. tem a palavra 

para sustentá-lo. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Caro Relator, Senador Eduardo Braga, trata-se na verdade de destaque à 

Emenda nº 12, que se refere ao valor destinado para a livre autonomia de V.Exa., 

enquanto Relator do Orçamento. 

 Preocupa-me uma questão. Quando foi feito o primeiro relatório, havia uma 

previsão oficial de 1,6% de alta do PIB, e a receita é baseada nisso. Houve uma 

revisão, e a previsão caiu para 1% de alta. O valor de 9 bilhões de reais é o total das 
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emendas dos Deputados Federais, de todas as nossas emendas impositivas. Ao 

mesmo tempo, V.Exa. destina para a sua autonomia exatamente o mesmo valor, em 

um plano no qual não cabe tudo. Como até a letra Z não foi suficiente, foi preciso 

duplicar as letras, usando AA e AB, tamanha é a destinação possível que fica para o 

livre arbítrio de V.Exa. 

 Faço essa reivindicação em meu destaque e não questiono o valor. E poderia 

até fazer um apelo, quando vi o nobre Deputado ao meu lado, de Minas Gerais, que 

é meu companheiro, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, porque os relatórios 

setoriais ficaram com valores bastante reduzidos, até por conta do limite que V.Exa. 

já explicou a ele. E, ao mesmo tempo, há 9 bilhões de reais para V.Exa. manejar. 

 O que eu havia colocado foi que, se não for possível remanejar esses valores 

para os relatórios setoriais — o que, em minha opinião, com todo o respeito a 

V.Exa., que é o Relator, seria o mais prático, porque iríamos atomizar isso dentro 

das necessidades dos relatórios setoriais —, que pelo menos fosse um pouco 

menos extensa a destinação dos recursos. 

 Fazer o censo é importante, mas há coisas aqui que me parecem muito mais 

voltadas a interesses de emendas individuais do que de fato àquilo que cabe a quem 

tem que fazer caber dentro do Orçamento tudo isso, que é gigantesco. 

 Então, o apelo que eu faço é esse. O destaque que apresento à Emenda nº 

12 é para que, pelo menos, se reduza o número de itens a que possam ser 

destinados esses 9 bilhões, quase 10 bilhões de reais que aí estão. O apelo que 

faço é em cima desse desenho. Se estamos trabalhando sobre a questão macro, em 

razão das necessidades do Brasil, neste momento, não me parece que todo o 

abecedário seja necessário para isso. Quem sabe as primeiras dez letras do 

alfabeto sejam suficientes para fazermos isso? 

 Então, é esse o apelo que eu faço na Emenda nº 12, objeto do Destaque nº 

13. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Bem, eu gostaria, primeiro, de 

esclarecer que, nesses 9 bilhões 727 milhões de reais, está aquilo que estabelece a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, ou seja, o repasse sobre o 

adicional de receita aprovado pela Comissão e que impactou a Receita Corrente 

Líquida. Pela PEC 55, votada na Câmara como PEC 241, ao que me parece, nós 
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somos obrigados a destinar o mínimo de 15% da Receita Corrente Líquida para 

saúde. Então, algo como 3 bilhões de reais são para a saúde. Aliás, é até um pouco 

mais. Corrige-me a assessoria que o correto é 3 bilhões 439 milhões de reais. 

 Por que não fazer, então, o que V.Exa. sugere, por relatório setorial? Porque 

a Resolução nº 1 estabelece um critério de distribuição de verbas nos relatórios 

setoriais. Assim, se nós alocássemos esse recurso na distribuição setorial, não iria 

para a saúde; iria para o Ministério dos Transportes e para os outros Ministérios, 

obedecendo à formula matemática e ao critério estabelecido pela Resolução nº 1. 

 Inclusive, há aqui emenda apresentada de 1 bilhão 950 milhões de reais para 

o FIEX — Fundo de Incentivo à Exportação.  

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Que é importante. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Não houve, ao longo da 

apresentação das emendas de bancada ou de Comissão, nenhuma sobre o FIEX. 

Essa emenda terá de ser do Relator. Se nós levarmos esses recursos para a 

distribuição setorial, de acordo com a Resolução nº 1, eles também terão que ser 

distribuídos de forma equânime, conforme o critério estabelecido. 

 De igual modo, recebi ofício das Comissões de Agricultura da Câmara e do 

Senado, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Agricultura sobre o Censo 

Agropecuário. O Brasil tem enfrentado grandes desafios nessa área e precisa fazer 

o Censo Agropecuário. Para tanto, nós estamos destinando algo entre 500 milhões e 

600 milhões de reais. 

 Afeto ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército, creio que um dos 

projetos que dará e tem dado orgulho ao Brasil é o KC-390, no qual o Governo 

brasileiro já investiu 5 bilhões de reais. Nós já produzimos quatro KCs: dois estão 

voando, para poder ter a homologação; dois estão fazendo teste de resistência de 

material e de asa. E um quinto precisa ter concluída a fabricação — faltam 8% 

apenas do processo, a um custo de 200 milhões de reais —, para que nós 

possamos produzir e entregar esse produto, certificá-lo, homologá-lo, para 

começarmos a vender essa aeronave na indústria aeronáutica, gerando emprego, 

renda, criando condições de desenvolvimento, royalties, etc. 

Portanto, o que eu quero dizer a V.Exa. é que pode até parecer que esse 

número seja grande — e é —, mas ele é menor do que a média dos últimos 5 anos, 
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dos últimos 5 relatórios. Nós tivemos a oportunidade de ver o que aconteceu nos 

últimos 5 anos, e ele é, em relação ao ano passado, por exemplo, 30% menor. E 

olha que nós estamos atendendo aqui recursos para esses programas que são 

grandes.  

Deixei de mencionar 500 milhões de reais para o Ministério da Defesa atender 

o custeio do Exército. Temos, também, aqui, demandas menores, bem menores, 

também na área de manutenção e de serviços da Aeronáutica e da Marinha, que 

vamos ter que atender, porque nós estamos com sérios e graves programas... Há 

um programa, por exemplo, o do submarino nuclear, que é fundamental, e está 

sendo retomado. No PLOA houve avanços, mas nós estamos tendo que fazer 

alguns ajustes. 

Além das já mencionadas, há uma questão que tem sido discutida por todos e 

que nós ainda não conseguimos definir, efetivamente, quanto nós vamos ter no final, 

para poder atender, referente ao Fundo Partidário. Em relação ao ano passado, no 

PLOA, há uma redução de aproximadamente 500 milhões, 600 milhões de reais. E 

há um pleito, assinado por todos os partidos, de A a Z, entregue a esta Comissão e 

ao Relator, com relação também à questão partidária.  

Assim, se V.Exa. tivesse esse destaque aprovado, nós ficaríamos 

absolutamente inviabilizados de poder cumprir esses programas.  

E quero apenas ressaltar que, mesmo tendo um Orçamento muito menor do 

que o Orçamento do ano passado, do ponto de vista de incremento de receitas, etc., 

nós estamos entregando aos Relatores Setoriais exatamente o mesmo valor do ano 

passado. Ou seja, estamos cortando menos no Orçamento, estamos tendo uma 

movimentação que aumentou o percentual das emendas de bancada de 0,6% para 

0,8%. Aqui, esse 0,2% também está saindo desse recurso. É esse recurso que está 

podendo dar suporte à aprovação das 2 emendas de bancadas impositivas, está 

certo? 

O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim. 

O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - E criando todo esse mecanismo que 

eu relato a V.Exa. 

É por essa razão, e exclusivamente por essa razão, que, lamentavelmente, 

temos que ser contrários à aprovação desse destaque com relação a essa matéria. 
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Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Em votação o parecer na 

Câmara dos Deputados.  

As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. O parecer do Relator é contrário. (Pausa.) 

Aprovado o parecer contrário. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o parecer contrário do Relator. 

 Destaque nº 14, referente à Emenda nº 13, também do Deputado Enio Verri. 

 Com a palavra o Senador Eduardo Braga. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, o parecer é pela 

rejeição, pelo mesmo motivo. Naquele, ele não retirava todo o item 10, III. Neste 

destaque, suprime todo o item 10, II. Ou seja, pelas razões já explanadas... Aliás, 

pelo inciso III... 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sr. Relator, V.Exa. me permite, só para 

traduzirmos, com muita tranquilidade? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Claro! 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Quando eu apresentei o destaque, a minha 

preocupação era com o Programa de Sustentação do Investimento — PSI. Nós 

temos compromisso — o Governo brasileiro — com o BNDES. Esse compromisso 

tem um prazo. Vários projetos têm que ser pagos. Quer dizer, o Tesouro, a Fazenda 

deve ao BNDES, e isso é pago via PSI.  

 Retirando isso aqui quer dizer que está nessa conta dos 9 bilhões de reais? É 

isso? Entendeu onde está a minha dúvida? Eu não sei se fui claro.  

 Na verdade, quando eu peço essa questão que envolve o cancelamento 

prévio de 6 bilhões de reais referente à subvenção econômica, operações e 

financiamento no âmbito do PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de 

Municípios Afetados por Desastres — PER, a minha dúvida é que o PSI é uma 

questão dada, nós vamos ter que pagar. Embora estejam sobrando 100 bilhões de 

reais no BNDES — e eu ainda vou entender melhor essas contas, porque o meu 
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curso de Economia não me permite entender essa matemática, mas digamos que 

haja lá os 100 bilhões sobrando —, o Tesouro tem uma dívida por conta do 

vencimento de subsídios que foram dados, e temos que pagar a conta. Tirando do 

Orçamento, como se paga essa conta? É essa a essência. Se essa conta estiver 

nesses 9 bilhões de reais, não vai sobrar nada, porque são 6 bilhões de reais só 

dessa conta que estava prevista no Orçamento. Explique-me melhor isso, porque eu 

quero entender. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - V.Exa. sabe que nós teríamos duas 

alternativas. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Uma seria cancelar no GN3, no GN4 

e no GN5. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Isso. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Custeio, Investimento e Inversões 

Financeiras. 

 Em vez de cancelar no custeio, o que significaria, por exemplo, frustrar 

definitivamente uma série de reivindicações que nós temos hoje no custeio da 

máquina, em vez de frustrar investimentos no momento em que o Brasil necessita 

de investimentos, a conta de subvenções econômicas do PLOA traz 39 bilhões de 

reais.  

 O que nós fizemos? Fizemos um cancelamento de 6 bilhões de reais, mas, no 

art. 4º do texto, já aprovado hoje pela manhã, nós autorizamos o Governo a, diante 

de necessidade, porque tudo dependerá do fluxo de necessidade das subvenções, 

tanto quanto possível, fazer a recomposição desse cancelamento. 

 O que gerou os 100 bilhões de reais, aprovados ontem pelo Tribunal de 

Contas, foram exatamente os repasses que o Congresso Nacional autorizou 

fazermos do Tesouro para o BNDES e que este não aplicou. O que ele está fazendo 

é devolver o dinheiro para o Tesouro... 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - ... porque ele está com esse dinheiro 

no BNDES, gerando um custo financeiro para o BNDES e para o Tesouro e não 
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tendo como aplicar esses recursos. Então, eles estão devolvendo o dinheiro para o 

Governo brasileiro, para o Tesouro Nacional. 

 O critério que adotamos aqui foi: como o Governo informou e autorizou o 

aumento do teto do gasto em 9 bilhões de reais, nós fizemos um único 

cancelamento em subvenções e no art. 4º do texto já aprovado, autorizando...  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Ah, tá.  

 A autorização de reposição é no texto final. Perdoem-me.  

 No texto final, que vamos apresentar ao cabo — e aí talvez esteja a resposta 

a V.Exa., porque eu imaginei que isso já estava neste art. 4º, mas estará no próximo, 

então é um equívoco da minha parte —, estará concedida, se aprovada, 

obviamente, ouvida a Comissão, a autorização para que o Executivo reponha, caso 

necessite, porque temos ainda 33 bilhões de reais de subvenção, na medida da 

necessidade e na medida da possibilidade da receita, ao longo do ano de 2017, a 

subvenção econômica, para que não haja nenhuma solução de continuidade no PSI. 

E concordo com V.Exa. que o PSI é um programa importante, porque é necessário 

remunerar e cumprir as obrigações do Tesouro para com o BNDES. Mas o que nós 

temos visto, num passado muito recente — e a decisão de ontem do Tribunal de 

Contas da União reforça o que estamos dizendo aqui —, é que remetemos recursos 

do Tesouro para o PSI que agora estão voltando para o Tesouro da República.  

 (Ruído no sistema de áudio da Comissão.) 

 (Pausa prolongada.)  

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Está acendendo, apagando e ficando 

vermelho. (Pausa.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. está radioativo hoje. 

(Risos.)  

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sr. Presidente, só para... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro, claro. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Não quero transformar isto aqui num 

grande debate, mas a minha preocupação, Sr. Relator, embora sua explicação tenha 

sido adequada, logicamente, é a seguinte: se nós vamos aplicar a PEC 55, esse 
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repasse não vai ser entendido como gasto primário? Quer dizer, não tem um limite 

para o gasto primário?  

 Note que a essência da minha pergunta — o seu técnico está lhe ajudando 

nisso, lógico, e é importante e necessário, mas ficou olhando para V.Exa., e V.Exa. 

fala para ele — é a seguinte: o PSI é uma despesa assumida; nós devemos isso ao 

BNDES. A conta que está usando esse dinheiro tem que ser reposta todo ano, e há 

datas para ser feito o repasse. Na medida em que tiramos do Orçamento, tiramos 

daqui — estou falando aqui para V.Exa., mas preocupado com a indústria —, 

pegamos o dinheiro do BNDES que estava sobrando, então volta para cá. Tudo 

bem. Mas como nós vamos devolver esse dinheiro, quando vencerem as contas — e 

vencerão, porque o dinheiro do PSI tem alguns anos para ser repassado — no limite 

do que nós temos?  

 Como ele é considerado despesa primária e está submetido ao limite da 

correção pela inflação, eu estou tendo dificuldade de enxergar de onde sai o 

recurso. Desculpem-me a insistência ou talvez até a ignorância deste que lhes fala, 

mas, se vamos cortar aqui, se todo dinheiro está aqui, e é despesa primária, para o 

qual o limite de correção é a inflação, como vou pegar este dinheiro e repassá-lo 

para o BNDES? A não ser que não paguemos o BNDES, o que é outra 

possibilidade. É esse o conceito? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Obviamente que nós não estamos 

aqui admitindo que haverá um calote nesse processo. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Não, nem deveria. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Nem deveria. O que nós estamos 

dizendo — e V.Exa. tem toda a razão — é que daremos, na realidade, no art. 4º, 

uma autorização ao Governo para que, se não houver aumento do teto do gasto... E 

V.Exa. viu ontem ou anteontem — perdão, porque estou trabalhando há várias horas 

e já perdi a noção do tempo — o Governo anunciar que haverá, até o final do quinto 

bimestre, 16 bilhões de reais de pagamento. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - No entanto, nós só estamos fazendo 

9 bilhões de reais de aumento no teto do gasto, até porque nós reconhecemos que, 
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desses 16 bilhões de reais, 5 bilhões de reais — isso já está, inclusive, anunciado — 

serão para os Estados e os Municípios, mas por pagamento de ordem judicial... 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - ...o que, em tese, impacta o teto do 

gasto.  

 Mesmo assim, nós, no Orçamento, não estamos utilizando isso. Ou seja, nós 

estamos dando ao Executivo, no limite de 6 bilhões de reais, a alternativa: 1) de 

cancelar algum custeio ou alguma meta para que possa atender, se for necessário, 

porque, a princípio, pelas nossas contas, pode ser que não seja necessário, por isso 

optamos cortar aí... Imaginem se tivéssemos que cortar, por exemplo, neste 

momento, 180 SPAs ou UPAs, construídas, equipadas e sem recursos de custeio 

para funcionários.  

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Sim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Veja como a questão do custeio está 

grave.  

 Nós temos outras 340 UPAs em construção que poderiam, se houvesse 

recursos, ser concluídas até o final do ano, mas nós não temos recursos de custeio 

para essas 300 e tantas UPAs, e isso só para falar da saúde.  

 (Ruído no sistema de áudio da Comissão.) 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Esta é uma tática do Governo para fugir do 

debate. Eu já estou ficando convencido disso. (Risos.) 

 (Ruído no sistema de áudio da Comissão.) 

 (Pausa.) 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Vamos ver se agora vai. (Pausa.) 

Pronto. 

 Portanto, compreendendo, inclusive, a colocação de V.Exa., digo que, no 

nosso entendimento, esta é a forma mais adequada para que nós não façamos corte 

de custeio, a essa altura, no valor de 6 bilhões de reais, quando nós já entendemos 

que o custeio está extremamente pressionado neste momento. Temos visto diversas 

manifestações, em diversos lugares do Brasil, e aqui mesmo nesta Comissão, 

pressionando para haver aumento de custeio. 
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 Creio que ao fazermos desta forma que estamos fazendo, nós estamos 

dando, no limite máximo de 6 bilhões de reais, a autonomia para que, caso seja 

necessário, havendo receita, eles possam fazê-lo pela extensão do teto do gasto. 

Não havendo receita e sendo necessário, eles terão que cortar em custeio. Mas aí o 

Governo vai ter que ver onde terá melhor possibilidade naquele momento, talvez 

daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, daqui a 8 meses, porque isso será ao longo do 

ano de 2017. Portanto, nós buscamos equilibrar uma situação. 

 Se não tivesse havido, por exemplo, a expansão do teto do gasto em 9 

bilhões, imaginem que nós teríamos esse dilema com 15 bilhões a serem cortados 

para poder cumprir a meta da saúde, cumprir todos aqueles programas que já 

mencionei, e, assim mesmo, manter o volume de 2,7 bilhões para as emendas nas 

relatorias setoriais, 1,2 bilhões nas emendas de bancadas não impositivas, e assim 

sucessivamente. 

 Portanto, creio que esta é a opção neste momento mais factível e mais 

confiável do ponto de vista contábil, da transparência e do controle, para que 

possamos atender às demandas do País aqui na Comissão Mista de Orçamento.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Está terminado o 

encaminhamento. 

Votação do parecer pela rejeição do Destaque nº 14, Emenda nº 13. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e os Srs. Deputados que aprovam o parecer pela rejeição 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam o parecer pela rejeição 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O próximo item é o Destaque nº 15, do Deputado Assis Carvalho. 

Deputado, V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, nobre Relator, 

Senador Eduardo Braga, o nosso destaque diz respeito à Emenda nº 36. Nós 
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solicitamos a inclusão de um valor da ordem de 20 milhões. Trata da estruturação 

nos dados de atenção especializada em saúde. 

 Naturalmente, nós temos um problema no setor de saúde no País inteiro, isso 

é uma realidade, e não é diferente no Nordeste, tampouco no Piauí. 

 Nessa questão específica, há um projeto da macrorregionalização da atenção 

especializada de média e alta complexidade, que já está bastante avançado no 

Estado do Piauí. É um processo que já vimos discutindo há algum tempo, desde a 

época do Ministro Alexandre Padilha; intensificamos mais quando o Marcelo Castro 

foi Ministro. E, dentro dessa programação, temos a necessidade de equipar essas 

estruturas nessas seis macrorregiões: a da Capital e mais cinco. Aqui se trata 

praticamente de uma estruturação de equipamento em cinco macrorregiões. 

 A não liberação desses recursos por parte do Ministério como já vinha sendo 

programado gera um prejuízo significativo, porque esse é um programa que já tem 

investimento em hospitais, tem estrutura de custeio, mas precisa ser concluído — 

aliás, isso nunca se conclui, porque em saúde sempre há alguma coisa a mais —, 

pelo menos em relação ao que está programado. 

 Nesse ponto específico, a nossa emenda foi inadmitida aqui pelo nobre 

Relator. E nós estamos destacando, portanto, essa emenda, com o Destaque nº 15. 

Eu venho, portanto, solicitar a V.Exa. que reconsidere essa posição, porque é uma 

situação benéfica para toda a saúde. 

 E quando eu trato do Piauí é muito mais do que isso. O Estado do Piauí hoje 

não é uma referência somente para os piauienses. Quem conhece a realidade sabe 

que praticamente toda aquela região, principalmente os Estados de Tocantins e 

Maranhão, tem um atendimento lá. E aqui nós temos o nosso querido Deputado 

Carlos Henrique Gaguim, do Estado do Tocantins, que sabe muito bem disso. É 

muito forte o atendimento dessas regiões, principalmente de Tocantins e Maranhão. 

 Então, quando fazemos um investimento desses, também estamos 

contribuindo com outras regiões. 

 Portanto, recorro aqui a V.Exa. e peço também o apoio dos Parlamentares 

aqui de outros Estados próximos. Que S.Exas. possam nos ajudar no sentido de que 

esse nosso destaque à Emenda nº 36 seja acolhido.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Com a palavra o Sr. Relator. 
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 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Deputado, V.Exa. sabe da minha 

admiração pelo Estado do Piauí. Eu já estive algumas vezes no Estado do Piauí. 

Primeiro, estive lá visitando amigos que moram no Piauí; depois, como Ministro de 

Minas e Energia, estive no Piauí para inaugurar obras do Programa Luz para Todos, 

para lançar novos programas, para inaugurar linhas de transmissão de 138 

quilowatts, subestações, etc. Portanto, tenho uma admiração muito grande pelo 

Estado do Piauí. 

 No entanto, Deputado, o que estabelece a emenda de V.Exa. com relação ao 

combate à miséria e às desigualdades sociais, incluindo o acesso aos serviços 

públicos na área de educação e saúde, com V.Exa. mesmo viu, está previsto no 

relatório preliminar. 

 O que pretende V.Exa., neste momento, é colocar diretamente para o Estado 

do Piauí já 20 milhões de reais. 

 Ora, eu sou representante do Amazonas, Deputado. Imagine V.Exa. se o 

Amazonas, que é um Estado tão pobre quanto o Piauí e que tem enormes 

dificuldades também, não iria gostar que, neste momento, eu estivesse aqui 

apresentando uma emenda carimbada com recursos dessa monta para o Estado. 

Tenho certeza de que o Deputado Gaguim, ao ouvir a menção com relação às 

necessidades da fronteira tripartite, também lembra. A Bahia lembra, da mesma 

forma, e assim sucessivamente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - E Alagoas? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - E Alagoas? Cobra-me aqui o 

Presidente da Comissão, perguntando: “E Alagoas, como fica?” 

 Então, eu quero dizer a V.Exa. que compreendo perfeitamente, acho que é 

meritório, acho que é importante, mas preciso dizer a V.Exa. que nós teremos a fase 

apropriada, em que estaremos colocando, nesta programação, de acordo com o que 

nós já discutimos no texto hoje pela manhã, e que nós já aprovamos aqui na 

Comissão, estaremos destinando recursos para o Programa Nacional, quando, com 

certeza, o Estado do Piauí estará sendo aquinhoado.  

Eu tenho certeza de que não apenas a representatividade da bancada do 

Piauí, seja a da Câmara dos Deputados, seja a do Senado Federal, pedirá isso. 
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Conheço muito bem o Governador Wellington Dias, e S.Exa. não vai deixar também 

de requerer, com todo o nosso apoio, esses recursos para o Estado do Piauí. 

 Portanto, pedindo vênia a V.Exa., quero dizer que a programação está 

contemplada no relatório e que nós vamos destinar recursos, daqueles 3,2 bilhões 

de reais, para o programa de combate à miséria e à desigualdade social, em âmbito 

nacional, quando esses 20 milhões serão atendidos para o Estado do Piauí. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Compreendo tecnicamente a sua 

manifestação, em que pese as comparações serem bem diferentes, porque o que 

nós pagamos no fundo para o Amazonas não é fácil, ouviu Senador? (Riso.) Isso é 

para segurarmos a situação da Amazônia. Há outra realidade, outros caminhos 

também para resolver e tal. 

 Mas o que eu precisava era desse compromisso de que o nosso projeto de 

estruturação dessas unidades fique assegurado aqui neste acordo. Ainda que não 

seja nesta fase, mas que seja um compromisso firmado aqui com V.Exa., com o 

Presidente Arthur Lira, que está nos acompanhando, com os Parlamentares 

presentes, para que, em um momento oportuno, seja reconsiderada essa nossa 

pauta, sob pena de ficar caro inclusive para a saúde, porque isso já estava na 

programação que havia sido negociada previamente. Nós só queremos agora fazer 

cumprir o que estava negociado. 

 Sei que vamos passar por um momento muito crítico nessa questão da 

saúde. Às vezes, ficamos escutando por aí, e vimos a boa-fé da fala de V.Exa., que 

em 2017 teremos um valor na ordem de 10 bilhões a mais para a saúde. Mas isso é 

uma coisa que precisa ficar melhor explicado, porque pode estar sendo mal 

divulgado pela mídia.  

Gosto de dizer que isso é mais ou menos como passar manteiga em venta de 

gato. Serão 10 bilhões, em 2017, para congelar por mais 19 anos! Então, o prejuízo, 

durante 20 anos, é bom que se diga, será maior para a saúde e para a educação. 

Esses setores serão os mais prejudicados. A PEC 241, praticamente, é um prejuízo 

muito grande para esses setores. 

 É como se estivessem passando a mão na nossa cabeça em 2017, para nós 

nos calarmos pelos próximos 19 anos. E aí, quando eu vejo alguns Parlamentares 

dizerem isso aqui, preciso deixar registrado que a PEC 241 traz um prejuízo 
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elevadíssimo para a questão específica da saúde e da educação. E aqui mesmo, no 

relatório de V.Exa., já existe uma previsão da adequação às emendas 

constitucionais que certamente estão programadas para serem aprovadas. Isso é 

um prejuízo significativo. 

 Portanto, este é o momento de adequar um pouco, como se pode, porque nós 

sabemos que os próximos 19 anos vão ser uma época de choro e de ranger de 

dentes. Estamos diante de um Governo que não tem pena dos setores mais pobres 

da sociedade.  

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

Carvalho. 

 Em votação o relatório pela rejeição do Destaque nº 15.  

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Destaque nº 16, também do Deputado Assis Carvalho.  

Como V.Exa. já usou 3 minutos mais 3 minutos, agora só vai usar 1 minuto e 

meio, não é Deputado? (Riso.) 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Sr. Presidente, na realidade esse 

destaque é prejudicado, porque nós já votamos o Destaque nº13, que trata 

exatamente da mesma matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Do Deputado Enio Verri? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - É exatamente a mesma matéria e, 

portanto,...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Dê uma olhada aí, Deputado 

Enio Verri. 

 O SR. DEPUTADO ENIO VERRI - Dos 9 bilhões. 
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 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Dos 9 bilhões de reais etc. É o 

mesmo e, portanto, está prejudicado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Então podemos seguir adiante.  

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Fica registrado que o nobre 

Deputado Enio Verri tinha feito um destaque semelhante. O nosso consta da nossa 

Emenda nº 37, nesse Destaque nº16. 

 De certa forma, eu sei que foi inadmitida a emenda apresentada pelo 

Deputado Enio Verri, mas espero que o nobre Senador, que neste momento está 

recebendo um superpoder deste Plenário (risos), em uma situação como esta 

também possa acolher nossa proposta, porque S.Exa. está com o poder de emenda 

maior do que todos nós juntos — todos os Deputados juntos estão com 9 bilhões de 

reais e ele está com mais de 9 bilhões de reais. Eu espero que nós sejamos 

considerados também na distribuição, naturalmente, desse bônus, que não fiquemos 

apenas com o ônus. 

 É a nossa esperança, nobre Senador. 

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

Carvalho. 

 Próximo item. Destaque nº17, assinado pelo Deputado Hiran Gonçalves, que 

está com a palavra para sustentar o seu brilhante destaque. 

 O SR. DEPUTADO HIRAN GONÇALVES - Sr. Presidente, nobre Relator, 

querido colega Senador Eduardo Braga, nós vivemos, Senador, sob a égide da PEC 

241, do limite global de gastos do Governo. Nós temos aqui defendido o Governo e 

esse ajuste nas contas públicas de uma maneira geral, mas nós, ao defendermos 

essa questão, somos muito enfáticos em afirmar que salvaguardamos os 

investimentos nas áreas de saúde e educação. Esse é um discurso do Governo, Sr. 

Presidente, Sr. Relator e nobres Deputados. 

 De forma que, para que nós possamos ter um discurso adequado aos atos 

que praticamos aqui, eu fiz a sugestão de que, na redação da alínea a do texto 

original, que estabelece o limite para recursos a serem aplicados nos serviços e 

ações de saúde, possamos transformar o teto em piso, para que não limitemos a 

alocação de recursos pelo Relator-Geral. 
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 De forma que eu pediria também a reconsideração do ilustre Relator em 

relação à aquiescência da Emenda 42. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Deputado Hiran Gonçalves, eu 

aproveito para dizer que o destaque de V.Exa. é sobre uma emenda de autoria de 

V.Exa., que é o mesmo destaque do Deputado Nelson Meurer, que não estava 

presente no início desta sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Ele está presente agora. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Agora está presente. Por isso estou 

fazendo menção ao destaque de V.Exa., porque se trata da mesma emenda 

destacada. 

 É óbvio que a argumentação de V.Exa. é pertinente. No entanto, nós 

explicamos, ao término da sessão, pela manhã, e no interregno entre aquela sessão 

e esta, a V.Exa. e a outros Parlamentares qual é a nossa grande dificuldade neste 

momento. Nós estamos promovendo um avanço não apenas em montante de 

recurso, como disse o Deputado Assis Carvalho ainda há pouco, que mencionou 

que nós estamos elevando em 10 bilhões de reais, mas vamos congelar nos 

próximos 19 anos pela correção da inflação. 

 Na realidade, no caso da saúde nós estamos dizendo que ela terá um piso 

mínimo de 15% da receita corrente líquida, ou seja, tanto maior quanto for a receita 

corrente líquida, mesmo dentro do teto da meta do gasto público, ampliar-se-á o 

recurso da saúde. É isso o que dizem a PEC 241, agora PEC 55, que está sendo 

apreciada no Senado da República. 

 Neste ano nós estamos fazendo um avanço de 10 bilhões de reais. 

 Ora, se acatássemos a emenda de V.Exa., ato contínuo nós teríamos outra 

pressão: que excluíssemos as emendas impositivas de bancada, o que imporia um 

corte adicional no Orçamento de 1,5 bilhão de reais, porque nós não temos 

ampliação do teto. 

 Portanto, eu fiz um apelo a V.Exa. e o faço aos demais Srs. Deputados, 

diante da circunstância que nós estamos vivendo, uma vez que acabamos de ter a 

informação de que teremos mudança no cenário macroeconômico ou poderemos ter 

mudança no cenário macroeconômico. Nós fomos extremamente cautelosos, e pela 

manhã fiz questão de destacar, inclusive, o papel do Deputado Daniel Vilela na 
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elaboração da preliminar de receita, em que se acataram apenas 10,5 bilhões de 

reais na ampliação da repatriação para o ano que vem, dando, portanto, bastante 

segurança ao que nós estamos fazendo, diante do atual cenário. Mas a verdade dos 

fatos é que, terminada a votação do relatório setorial, pelo que mandam a Resolução 

01 e o Regimento do Congresso, o Comitê de Avaliação de Receita poderá ou não 

emitir uma opinião sobre a receita. 

 Para que nós não estejamos com uma fragilidade orçamentária, criando 

talvez uma inverdade do ponto de vista fiscal, é prudente que neste ano estejamos 

limitados a esse adicional de quase 10 bilhões de reais para a saúde. 

 É tão somente por isso que estamos dando parecer contrário. No entanto, 

destacando que no Orçamento do ano que vem, provavelmente, com o novo cenário 

da macroeconomia, não haverá dificuldades para que se possa estabelecer a 

proposta encaminhada pela emenda de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, apenas para fazer 

um registro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Um minutinho só, Deputado. 

V.Exa. poderá fazer já o seu registro.  

 Com a palavra o Deputado Hiran Gonçalves. 

 O SR. DEPUTADO HIRAN GONÇALVES - A única dificuldade que eu tenho, 

ilustre Relator, é que nós continuamos aqui afirmando que nós defendemos a 

questão do limite global de gastos do Governo, mas o nosso discurso está 

dissociado do que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, o próprio Presidente da 

República diz assim: “Olha, nós temos um piso, nós não temos um teto para a saúde 

e para a educação”. 

 Por isso eu solicitei a reconsideração de V.Exa. em relação a essa nossa 

emenda. 

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

Gonçalves. 

 Em votação o parecer do Relator pela rejeição do Destaque nº 17. 

 Em votação na Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  
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 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado.  

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR  - Sr. Presidente, eu quero registrar a 

presença do Prefeito de Imperatriz, que já foi nosso colega e está nos visitando, 

inclusive está atrás desses recursos da repatriação, do compartilhamento da multa, 

entrando na Justiça. Sebastião Madeira, que foi Deputado e é Prefeito pela segunda 

vez, concluindo o seu mandato, dá-nos muito prazer com sua presença. 

 Por último, quero dizer ao Senador que, em relação ao relatório que a Receita 

mandou... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Júlio Cesar... 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR  - Não, é só para esclarecer.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Nós estamos na iminência de 

começar a Ordem do Dia do Senado. Vai derrubar a sessão de novo, Deputado Júlio 

Cesar. 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR  - Só para esclarecer. Antes de conceder, 

tem que empenhar, e só paga depois que ele se enquadra na execução da obra. 

Então, eu fui ver. O FDNE, o FDNA e o FDCO estão todos atualizados, quase todos 

empenhados, não foram 100% pagos porque leva um tempo para executar a obra 

da indústria. 

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

Cesar.  

 Deputado Dagoberto, nós hoje teríamos quatro matérias simples de FCO e 

algumas, infelizmente vão ter que ficar para a próxima terça-feira.  

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Qual? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - A pauta remanescente, porque 

começou a Ordem do Dia no Senado. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Eu só queria fazer um comentário.  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Não, nós podemos fazer 

qualquer comentário. Nós vamos abrir a palavra, nós só não vamos poder deliberar 

mais. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Sr. Presidente, eu só quero dizer aos 

Srs. Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras que nós aprovamos uma 

série de destaques que, obviamente, trouxeram emendas para dentro do texto. Eu 

preciso dizer a V.Exas. que nós vamos ter que fazer, sem nenhuma mudança de 

mérito do que aprovamos hoje aqui, alguns ajustes redacionais para dar 

conformidade aos textos que aprovamos junto ao texto preliminar que foi votado hoje 

pela manhã. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Claro. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - São ajustes. Apenas para que não 

fique nenhuma dúvida e fique registrado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Com a palavra o Deputado 

Carlos Henrique Gaguim. 

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

gostaria de dizer ao nobre Líder e Presidente e ao Senador que no ano passado eu 

fui Relator da área de agricultura e conseguimos colocar na LDO, pelo art. 62, a 

emenda impositiva de bancada, que não era paga. O Governador sabe que as 

emendas eram apresentadas e não eram pagas. A Assessoria da Casa nos ajudou, 

nós colocamos essa emenda e conseguimos colocar na LDO a emenda impositiva e 

criamos a PEC 2, aprovada na Comissão Especial, que precisa ser votada. Ela já 

está na pauta. Eu preciso, Sr. Presidente, que V.Exa. acelere a apreciação da 

matéria, para fechar com chave de ouro. Eram cento e poucos milhões de reais e 

V.Exas. aumentaram para 224 milhões de reais. Eu sei que V.Exa. vai ser o nosso 

Governador de novo. É preciso se torne lei, porque hoje está apenas na LDO. Então, 

há uma lei para ser votada. Senão, você teve a competência de votar o que não é 

lei.  

 Há essa lei, de que eu sou o Relator e sobre a qual criamos esse conjunto. 

Inclusive, com relação à nossa emenda impositiva do ano passado, até hoje não 

começou a obra do Tocantins, que é de 100 milhões de reais. Ela foi lançada agora. 
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Esses 100 milhões de reais para o Tocantins, para a Ponte de Xambioá, foram 

colocados por toda a bancada. Mas muitos Estados perderam. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Tem razão V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Então, vários Estados 

estão perdendo. Quando for emenda impositiva, tem que pagar. Falo nesse sentido, 

para que me ajudem.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - V.Exa. está coberto de razão. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Isso não foi culpa nem 

do Ministro, porque ele entrou agora. Mas o Estado perdeu, todos os Estados 

perderam. 

Era só isso. Muito obrigado. 

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

Gaguim. V.Exa. tem razão. Essa lei merece o esforço de todos nós Senadores e 

Deputados, para que possamos realmente aprová-la e não fiquemos dependentes 

da anualidade da LDO. 

Com a palavra o Deputado Cleber Verde. 

O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, V.Exa. mencionou, 

pela manhã, que haveria uma possível reunião com os Relatores setoriais. Ela está 

prevista para agora à tarde? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Isso. Estou à disposição. Já fiz 

uma reunião com alguns, logo após o término daquela reunião. Estou à disposição 

hoje, à tarde e à noite, e amanhã até o meio-dia.  

 Há mais algum Deputado ou Deputada que queira usar da palavra? (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Ronaldo Fonseca. Na sequência, falarão os 

Deputados Mário Negromonte Jr. e Celso Maldaner  

O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Ilustre Relator, Senador Eduardo 

Braga, estou muito entusiasmado porque V.Exa. está distribuindo dinheiro e tal. 

(Riso.) Isso me entusiasma.  

Eu sou Deputado aqui pelo Distrito Federal. Nós do Distrito Federal fizemos 

uma emenda de bancada para buscar atender um grupo de jovens que está na 

iminência de perder homologação de um concurso público aqui. Então, nós, na 
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tentativa de salvar esse concurso, fizemos uma bancada de emenda, que, 

lamentavelmente, não é impositiva.  

Estamos tentando manter a esperança desses jovens que fizeram o concurso, 

porque, se o Tribunal de Justiça não homologá-lo, eles não serão efetivados. 

Portanto, eu apenas queria registrar esse fato, assim como fazer um pedido a 

V.Exa., pela sua generosidade e responsabilidade. Obviamente, isso será feito em 

um momento posterior, talvez no anexo, pois V.Exa. vai decidir as emendas de 

bancada. Eu queria apenas registrar aqui esse pedido, pois há um grupo de jovens 

que precisa muito que o Tribunal de Justiça homologue esse concurso.  

Queria apenas fazer esse registro a V.Exa. 

O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Se o Sr. Presidente me permite, há 

dois argumentos, sendo que já falei de um pela manhã.  

Esse é um tema que requer uma emenda de texto no Anexo V do Projeto de 

Lei Orçamentária Anual — PLOA.  

As emendas de bancada serão agora tratadas pelos Relatores Setoriais. Após 

o relatório setorial, haverá uma distribuição no valor de 1,25 bilhão de reais, 

conforme está no anexo do relatório preliminar. Inclusive, a bancada do Distrito 

Federal, através do coordenador e dos seus membros, vai ter aquele recurso a ela 

destinado.  

No relatório final, ainda haverá a oportunidade de discutirmos sobre o Anexo 

V do PLOA. Aí seria uma emenda de texto no Anexo V. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Só para esclarecer e, 

definitivamente, tirarmos as dúvidas, para qual dos dois há emenda? O Tribunal de 

Justiça ou o Ministério Público?  

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Há emenda para os dois. Há 

emenda para os dois. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Então, está resolvido. Pensei 

que não havia. 

 Com a palavra o Deputado Mário Negromonte Jr. 

 O SR. DEPUTADO MÁRIO NEGROMONTE JR. - Sr. Presidente Arthur Lira, 

inicialmente, quero parabenizar V.Exa. pelo brilhante trabalho na condução da 
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Comissão e também parabenizar o Relator Senador Eduardo Braga por seu 

trabalho. 

 Nós que estamos na área temática da Presidência, do Poder Legislativo e 

também de outras frentes agradecemos pelos conselhos e pela orientação. 

 Queria destacar a importância do acolhimento, pelo nosso nobre Relator, da 

questão dos concursados para o cargo de analista do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal. Infelizmente, não pudemos atender essa questão no nosso relatório 

setorial, em função de ela precisar de uma emenda de texto. Portanto, ela só poderá 

ser acolhida pelo nobre Relator, assim como a do Ministério Público da União. São 

importantes as duas. 

 Sr. Senador, eu gostaria também de destacar uma emenda muito importante 

para a Bahia, que é da nossa bancada. Nós já estamos trabalhando com o 

coordenador do nosso Estado para que ele possa atendê-la no limite da 

coordenação. Se isso não for possível, eu queria solicitar a V.Exa. que a atendesse. 

Vou encaminhá-la ao gabinete de V.Exa. 

 Essa emenda visa amenizar a crise hídrica por que passa a região do sul da 

Bahia, mais precisamente Itabuna e Vitória da Conquista. A Bahia hoje precisa 

urgentemente fazer sistemas simplificados de água, além de concluir as obras de 

barragem. E essa emenda vai atender à necessidade emergencial do Governo do 

Estado. 

 Portanto, queria agradecer a V.Exa. mais uma vez e parabenizá-lo pelo 

trabalho.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Deputado Celso Maldaner, 

V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Também registro aqui o nosso 

respeito e a nossa admiração pelo trabalho que está sendo conduzido.  

 Talvez, em parte, a nossa angústia e a nossa preocupação já tenham sido 

amenizadas pelo Senador Eduardo Braga, que, pelo que entendi, disse que temos 

que conversar com os Relatores Setoriais agora. 

 Quero fazer um histórico rapidamente. A única rodovia que corta o Estado de 

Santa Catarina é a BR-282, que liga o litoral ao extremo oeste catarinense, na divisa 
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com a Argentina. Esse trecho é a capital do agronegócio e da agroindústria, onde 

estão a Aurora, a BRF e a JBS.  

 No entanto, há praticamente 20 anos, a BR-282 não recebe investimento 

nenhum. Ela chegou à exaustão, pois tem 60 anos. 

 Nós estamos com uma preocupação muito grande. Na verdade, a única 

emenda impositiva que foi colocada no ano passado era de 150 milhões de reais. 

Mas, num acordo, 40 milhões de reais foram destinados para atender a outras 

reivindicações. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Qual é o número da BR? 

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - É a BR-282, no entroncamento 

com a BR-158. 

 Foram colocados 60 milhões de reais. E eu estou muito preocupado porque 

haverá uma licitação agora. Nos dias 8 e 13 de dezembro, serão lançados dois 

editais, num investimento de 300 milhões de reais. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Deputado Maldaner, sobre o 

entroncamento, qual é o número da outra BR? 

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - É a BR-282, no entroncamento 

com a BR-158. 

 Então, estou muito preocupado. Acho que essa questão merece ser olhada 

com carinho, porque a bancada toda e o Fórum Parlamentar Catarinense estão 

dando toda atenção a ela. Foram colocados 60 milhões de reais. Então, não 

sabemos como proceder. Gostaríamos que se lembrassem disso.  

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Eu agradeço a todos que 

participaram hoje da nossa reunião, realizada antes e depois da Ordem do Dia da 

Câmara. Agradeço, mais uma vez, o empenho e o brilhante trabalho do nosso 

Relator, o Senador Eduardo Braga, e a participação, sempre muito assídua e 

pertinente, de todas as Sras. e Srs. Deputados e Senadores desta Comissão. 

 Agradeço a presença de todos mais uma vez e declaro encerrada a presente 

reunião, antes convocando reunião para a próxima terça-feira, dia 29, às 14h30min. 

 Está encerrada a reunião. 




