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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Havendo número regimental, 

declaro iniciada a 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, para apreciação das matérias constantes da 

pauta. 

O SR. DEPUTADO IZALCI LUCAS - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só um minutinho, Deputado. 

Vou conceder a palavra a V.Exa. (Pausa.) Deputado Izalci Lucas, V.Exa. pede... 

O SR. DEPUTADO IZALCI LUCAS - Trata-se só de uma informação, Sr. 

Presidente, de um registro. Queria pedir a atenção dos pares.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Srs. Parlamentares, como é 

fácil perceber, nós estamos aqui com um número bastante significativo de pessoas, 

não só Parlamentares, como assessores e interessados. Evidentemente eu gostaria 

de manter a ordem e o silêncio, para que pudéssemos exercer a nossa atividade 

com toda a tranquilidade. Então, vou pedir aos interessados — podem ficar a postos, 

é claro — que não se manifestem a respeito das discussões que aqui vamos 

estabelecer, que mantenham silêncio para a normalidade dos trabalhos. E assim nós 

seguiremos de forma democrática, de forma tranquila, visto que temos um grande 

desafio pela frente. Não vai ser fácil chegarmos ao final da aprovação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Mas eu tenho muita confiança, muita fé na compreensão 

de todos, sobretudo dos nossos Deputados e nossos Senadores.  

Também quero contar com a compreensão de vocês que estão 

acompanhando os nossos trabalhos. Caso contrário, vou pedir para que se retirem 

do recinto. 

Para uma informação, eu concedo a palavra ao Deputado Izalci Lucas. 

O SR. DEPUTADO IZALCI LUCAS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, ontem pela manhã, tivemos, no Senado, uma reunião sobre ciência, 

tecnologia e inovação, em que estiveram presentes mais de 60 entidades. À tarde, 

através da Frente Parlamentar, fizemos uma reunião aqui na Câmara. Hoje de 

manhã, realizamos uma Comissão Geral no plenário da Câmara.  

O assunto foi ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. O nosso orçamento de 

hoje, como foi concebido, é equivalente ao de 2003 e foi contingenciado agora em 

44%. Ele será a referência para o ano que vem.  
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Portanto, Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo a todos os Parlamentares, 

em especial ao Relator e a V.Exa. Estão conosco a Gianna, que é a Diretora de 

Inovação da Confederação Nacional da Indústria — CNI; o Luiz Davidovich, 

Presidente da Academia Brasileira de Ciências — ABC; e o Ildeu Moreira, 

atualmente Vice-Presidente e o Presidente eleito da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência — SBPC.  

 Qual é a nossa preocupação, Sr. Presidente? Eu apresentei uma emenda que 

já aprovamos aqui, na LDO anterior, e que trata do não contingenciamento na área 

de ciência, tecnologia e inovação.  

 O Deputado Marcus Pestana, que é o nosso Relator, acabou de chegar. 

 Sr. Senador, eu gostaria até que as pessoas que citei pudessem dizer alguma 

coisa, mas sei que regimentalmente não podem fazê-lo. Então, eu estou fazendo um 

apelo.  

 Deputado Marcus Pestana, estou fazendo um pedido a V.Exa. e ao 

Presidente. Nós estamos aqui com 61 entidades da área de ciência, tecnologia e 

inovação. Realizamos uma Comissão Geral hoje de manhã e tivemos dois encontros 

ontem, no Senado e na Câmara, A reivindicação nossa e do segmento é no sentido 

do não contingenciamento, o que já aprovamos na LDO anterior. O nosso orçamento 

é igual ao de 2003, houve um contingenciamento de 44% nessa área.  

 Sr. Presidente, o setor não tem futuro! Ontem o Presidente do Instituto, o Dr. 

Ronaldo, quando estava tomando um café expresso, lembrou que o Brasil exporta 

burrice e importa inteligência. Nós não podemos continuar dessa forma. Nós 

precisamos investir em ciência e tecnologia.  

 Portanto, é esse o apelo que faço. Estão aqui conosco 61 entidades, e 3 

delas estão aqui nos representando.  

 Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, a consideração e reforço o pedido ao 

Relator Marcus Pestana, que, inclusive, como foi Secretário de Saúde, tenho certeza 

de que sabe que a saúde sem pesquisa e inovação não significa absolutamente 

nada. Então, para o bem do Brasil, que seja aprovada essa emenda, Sr. Presidente! 

 Obrigado.  

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, o Deputado 

Gonzaga Patriota... 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Srs. Deputados, deixem-me 

apenas dar continuidade aos nossos trabalhos. Já passo a palavra a V.Exas. 

Deixem-me, no mínimo, apreciar a ata da sessão anterior e dar sequência aos 

nossos trabalhos, sob pena de iniciarmos a discussão sem antes darmos início ao 

expediente.  

 Apreciação da ata.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É sobre a ata, Excelência?  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - É sobre a ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu queria estabelecer aqui um 

critério, que, se estabelecido, todos nós vamos cumprir e vamos agilizar os nossos 

trabalhos.  

 Regimentalmente os Parlamentares têm 5 minutos para discussão dos temas, 

das propostas, das emendas, etc., e têm, regimentalmente também, 3 minutos para 

encaminhamento. Então, eu vou conceder, ao longo das nossas reuniões, os 

tempos regimentais de 5 minutos e de 3 minutos. Quando faltarem 30 segundos 

para o término do tempo, vai haver um sinal sonoro alertando os Parlamentares que 

estão usando a palavra, para que possam concluir sua fala dentro dos 5 minutos. 

Caso não consigam concluir dentro dos 5 minutos, o tempo será prorrogado por 

mais 1 minuto impreterivelmente. Terminado o 1 minuto de tolerância, não vou mais 

abrir o microfone. Nós temos que estabelecer esse rito.  

 Com relação às discussões preliminares, às questões de ordem e às falas 

pela ordem, que é o que estamos discutindo agora, vamos estabelecer também um 

prazo máximo de 3 minutos, sob pena de não conseguirmos concluir o nosso 

trabalho de hoje.  

 Deputado Gonzaga Patriota, V.Exa. já havia me pedido a palavra. Mas, como 

o Deputado Bohn Gass levanta uma questão a respeito da ata propriamente dita, 

permita-me conceder a palavra primeiramente a S.Exa. Depois concederei a palavra 

a V.Exa. com muito prazer. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Sr. Presidente Senador Dário 

Berger. Cumprimento V.Exa., o nobre Relator, os colegas Deputados e Senadores, 

as pessoas que estão nos acompanhando neste momento.  

 Antes de começar a falar, eu só peço para ter visibilidade em relação à Mesa, 

para, ao me dirigir à Mesa, poder visualizá-la, porque é mais salutar, digamos assim. 

(Pausa.) Obrigado. 

 Sr. Presidente, eu quero, nestes 3 minutos que me cabem, fazer a solicitação 

de leitura da ata. Nós estamos num processo de debate dessa peça orçamentária, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias e viemos de sessões anteriores em que...  

 Com licença, por favor. (Pausa.) Isso! É sempre bom podermos nos enxergar, 

olhar no olho, ter o visual, poder falar. Obrigado pela compreensão.  

 Eu quero insistir, nobre Presidente, que tenhamos a leitura da ata. Já fizemos 

um debate nas sessões passadas, sobre o tema que o Governo está encarando 

como ajuste fiscal. Mas, pela primeira vez, vamos fazer uma Lei de Diretrizes 

Orçamentárias sob a égide da Emenda Constitucional nº 95.  

 Então, é importante termos, neste momento, a leitura dos argumentos que 

foram colocados na sessão anterior. Para isso, eu solicito que tenhamos a leitura da 

ata, para depois darmos sequência às outras atividades da Ordem do Dia.  

 Esse é o meu pedido, para o qual estou regimentalmente amparado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, Deputado, essa é uma 

situação meio inusitada. Como as letras são muito pequenas, eu não vou conseguir 

ler. Por isso, quero convidar algum membro da Comissão para que, 

espontaneamente, venha ler a ata. (Pausa.) 

 Há a Deputada Laura Carneiro que já se apresenta, como Vice-Presidente da 

Comissão. Senão, eu iria pedir para o próprio autor da solicitação fazer a leitura. 

(Pausa.) S.Exa. vai para uma reunião. 

 Então, vamos ler a ata. Certo, Senador Benedito?  

 Antes da leitura da ata, vou permitir que o Deputado Weverton Rocha 

contribua. Mas peço que o faça rapidamente, por favor. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, eu gostaria de dar 

uma sugestão a esta Comissão — e V.Exa., como Presidente, vai decidir.  
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 Eu sou membro efetivo da Comissão e Líder da bancada do PDT. Queria 

lembrar que nós já vimos isso aqui, em outros anos e também em outras 

legislaturas. Numa altura desta do campeonato, se nós não tivermos aqui um acordo 

de procedimento, caso a Oposição entre em obstrução, sabemos que esta LDO não 

terá tempo de ser votada.  

 Então, eu queria lhe dar uma sugestão aqui, perante os membros do 

Governo: por que V.Exa. não chama os Líderes partidários para uma reunião lá no 

seu gabinete, para montarem um acordo de procedimentos e tentarem entrar num 

entendimento? Aí, se conseguirmos fazer isso, voltamos para cá e encaminhamos a 

discussão. Senão, é óbvio que nós não vamos conseguir votar a LDO.  

 É só uma sugestão. Caso contrário, vamos continuar, porque a noite é uma 

criança. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E nós somos seus brinquedos, 

não é isso? (Riso.) Mas vamos chegar lá, eu tenho certeza. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos à leitura da ata, 

Deputada. 

 É lido o seguinte: 

Ata da Primeira Reunião Ordinária, da 3 ª Sessão 

Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura, da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

realizada no dia 04 de julho de 2017. 

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e 

dezessete, foi convocada ordinariamente a Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no 

Anexo II, plenário 02 da Câmara dos Deputados, com o 

objetivo de apreciar as matérias constantes da Pauta. Foi 

registrado o comparecimento dos membros: - Deputados 

titulares: Bilac Pinto, Bohn Gass, Cacá Leão, Carlos 

Henrique Gaguim, Célio Silveira, Edio Lopes, Elmar 

Nascimento, Hugo Leal, Hugo Motta, Julio Lopes, 

Laudivio Carvalho, Laura Carneiro, Maia Filho, Marcus 

Pestana, Nilton Capixaba, Orlando Silva, Professor 
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Victório Galli, Professora Dorinha Seabra Rezende, 

Rubens Bueno, Toninho Wandscheer, Vander Loubet, 

Vitor Valim e Zé Carlos; - Senadores titulares: Antonio 

Carlos Valadares, Ataídes Oliveira, Dário Berger, Davi 

Alcolumbre, Pedro Chaves, Valdir Raupp e Vicentinho 

Alves; - Deputados suplentes: Alan Rick, Carmen 

Zanotto, Danilo Forte, Delegado Francischini, Domingos 

Sávio, Gonzaga Patriota, Hildo Rocha, João Carlos 

Bacelar, Mandetta, Nelson Pellegrino, Pedro Fernandes, 

Raimundo Gomes de Matos, Renato Andrade, Valtenir 

Pereira, Veneziano Vital do Rêgo e Victor Mendes; e - 

Senadores suplentes: Cidinho Santos e José Medeiros. 

Foi registrada a ausência dos membros titulares: -

Deputados: Carlos Sampaio, Evandro Roman, Jaime 

Martins, João Arruda, João Fernando Coutinho, José 

Airton Cirilo, Rosangela Gomes e Weverton Rocha; e - 

Senadores: Acir Gurgacz, Benedito de Lira, Jorge Viana 

e Kátia Abreu. Foi registrado o comparecimento dos 

Parlamentares não integrantes da Comissão, Deputados 

Evair Vieira de MeIo e Raquel Muniz. ABERTURA: às 

quinze horas e vinte e três minutos, do dia quatro de julho 

de 2017, e havendo número regimental conforme 

estabelecido no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional os trabalhos foram abertos pelo 

Presidente, Senador Dário Berger (PMDB/SC). O 

Deputado Bohn Gass (PT/RS) apresentou Questão de 

Ordem, que foi respondida pelo Presidente. Em seguida, 

o Presidente passou para a apreciação das Atas das 

seguintes reuniões: 1ª Reunião de Audiência Pública, 

realizada no dia 27 de junho de 2017; e 1ª Reunião 

Extraordinária, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 

2017. O Presidente consultou o Plenário sobre a dispensa 
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da leitura das atas e houve concordância. Em votação, as 

Atas foram aprovadas nas representações... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, tenho uma questão de 

ordem. É ridícula a leitura. Isso aí parece corrida de jóquei.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Excelência, eu estou 

entendendo a leitura da Deputada Laura Carneiro. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu não estou entendendo. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A ata está disponível. V.Exas. 

acompanhem juntos. Eu leio rapidinho, mas é só para ouvirem. Eu vou ler mais alto. 

 Nunca ouviram narração de jogo de futebol? Ora, eu vou ser locutora! Vamos 

lá! (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Com a palavra a Deputada 

Laura Carneiro. 

 É lido o seguinte: 

 O Presidente consultou o Plenário sobre a dispensa da 

leitura das atas e houve concordância. Em votação, as 

Atas foram aprovadas nas representações da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. AVISOS. O Presidente 

informou que designou relatores para as seguintes 

matérias: Projeto de Lei nº 2/2017-CN: Deputada 

Rosangela Gomes (PRB/RJ); Projeto de Lei nº 4/2017-

CN: Senador Benedito de Lira (PP/AL); e Projeto de Lei nº 

8/2017-CN: Deputado Delegado Francischini (SD/PR). Em 

seguida, o Presidente comunicou que designou o 

coordenador e os membros do Comitê de Exame da 

Admissibilidade de Emendas — CAE, nos termos 

estabelecido no art. 18 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, sendo os seguintes: Coordenador: 

Deputado Bilac Pinto (PR/MG); Membros: Deputados 

Domingos Sávio (PSDB/MG), Laura Carneiro (PMDB/RJ), 

Carmen Zanotto (PPS/SC) e Jaime Martins (PSD/MG). E, 

relembrou que o prazo para apresentação de Emendas ao 
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2018, 

encontrava-se aberto e seria encerrado no dia seguinte, 

05 de julho, quarta-feira, às 20 horas. EXPEDIENTE. O 

Presidente solicitou que fossem declarados como lidos os 

expedientes recebidos pela Comissão, de 27 de junho a 

04 de julho de 2017, tendo em vista que essas 

informações foram publicadas na página da CMO na 

internet. Em prosseguimento, o Presidente informou que o 

quórum para deliberação havia sido atingido nas duas 

Casas do Congresso Nacional. ORDEM DO DIA: Pauta. 

Item 01. Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto 

de Lei nº 08/2017-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor do Ministério da Justiça e Cidadania, 

crédito suplementar no valor de R$102.385.511,00 (cento 

e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e 

quinhentos e onze reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente”. Relator: 

Deputado Delegado Francischini. Foi apresentada 01 

emenda de Relator. Voto: pela aprovação do Projeto de 

Lei, com a emenda de Relator apresentada. O Relator 

apresentou o Relatório e Complementação de Voto. 

Discutiram a matéria os Deputados Cacá Leão (PP/BA), 

Bohn Gass (PT/RS), Laura Carneiro (PMDB/RJ), Zé 

Carlos (PT/MA) e o Senador Antonio Carlos Valadares 

(PSB/SE). A discussão foi encerrada, assim como o prazo 

para apresentação de destaques. Não foram 

apresentados destaques. Em votação, o Relatório foi 

aprovado com Complementação de Voto, nas 

representações da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, conforme o seguinte texto: 

“COMPLEMENTAÇAO DE VOTO” “Em consideração ao 

disposto no § 6º do art. 44 da Lei nº 13.408, de 26 de 
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dezembro de 2016 (LDO-2016), incluímos como anexo 

demonstrativo de utilização do superávit financeiro relativo 

à fonte 374 — Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de 

Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais — 

Exercícios Anteriores.” O Deputado Zé Carlos (PT/MA) 

manifestou-se sobre a presença dos parlamentares nas 

reuniões. Em prosseguimento aos trabalhos, o Presidente 

anunciou o tem 03. Apreciação das Sugestões de 

Emendas a serem apresentadas pela Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Projeto 

de Lei nº 1/2017-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para 

a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e 

dá outras providências.” PLDO/2018. Relatora: Deputada 

Laura Carneiro (PMDB/RJ). Foram apresentadas 75 

sugestões de emendas. Voto: pela aprovação das 25 

sugestões de emendas selecionadas. A Relatora 

comunicou ao Plenário que foram apresentadas pelos 

membros da CMO 75 sugestões de Emendas a serem 

apresentas ao Projeto de Lei nº 1/2017-CN e foram 

selecionadas 25 delas, a seguir relacionadas: EMENDAS 

DE INCLUSAO DE META: 01. Ementa: Moradia Digna 

Construção de Habitação de Interesse Social Urbana no 

Estado do Maranhão; Programa: 2049 Moradia Digna; 

Ação: 00CW Subvenção Econômica Destinada a 

Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas 

Urbanas (Lei n° 11.977, de 2009); Produto: Volume 

contratado (unidade habitacional); Acréscimo de Meta: 

300.000); e - Ementa: 8 - Hídrica; Programa: 2084 

Recursos Hídricos; Ação: 14VI Implantação de 

Infraestruturas Hídricas para oferta de Agua; Produto: 

Obra executada (unidade); Acréscimo de Meta: 2.000. 

EMENDAS AO TEXTO DA LEI: 01 - Ementa: Alterar o 
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inciso XIV do art. 17, incluindo a sentença “por cada dia 

de deslocamento” no texto; Tipo de Emenda: Modificativa; 

Referência: Corpo da lei - Artigo 17 Inciso XIV; Texto 

Proposto: XIV - pagamento de diária, para deslocamento 

no território nacional, em valor superior a R$700,00 

(setecentos reais) por cada dia de deslocamento, incluído 

nesse valor o montante pago a título de despesa de 

deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 

vice-versa. 02 - Ementa: Incluir, no Anexo III, item 

excepcionalizando despesas relacionadas à Defesa 

Nacional; Tipo de Emenda: Aditiva; Referência: Anexo III - 

Item 64; Texto Proposto: 65. Despesas relacionadas à 

Defesa Nacional. 03 - Ementa: Incluir, no Anexo III, item 

excepcionalizando despesas relacionadas à reconstrução 

da Estação Brasileira na Antártica; Tipo de Emenda: 

Aditiva; Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: 

65. despesas relacionadas à reconstrução da Estação 

Brasileira na Antártica. 04 - Ementa: Incluir, no Anexo III, 

item excepcionalizando despesas relacionadas ao 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos e 

Programa Nuclear da Marinha; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: 65. 

Despesas relacionadas ao Programa de Desenvolvimento 

de Submarinos (PROSUB) e Programa Nuclear da 

Marinha (PNM). 05 — Ementa: Incluir, no Anexo III, item 

excepcionalizando despesas relacionadas aos projetos 

estratégicos decorrentes da END; Tipo de Emenda: 

Aditiva; Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: 

65. os projetos estratégicos decorrentes das 

necessidades impostas pelo Decreto nº 6.703, de 18 de 

dezembro de 2008 (Estratégia Nacional de Defesa). 06 - 

Ementa: Incluir, no art. 52, dois incisos, possibilitando a 
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execução continuada dos projetos estratégicos definidos 

pelo Ministério da Defesa; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Corpo da lei - Artigo 52 Inciso VI; Texto 

Proposto: VII - ações em andamento, decorrentes de 

acordos de cooperação internacional, com transferência 

de tecnologia; e VIII - ações em andamento, decorrentes 

de projetos que contribuem para a consecução de 

objetivos relacionados ao incremento da Base Industrial 

de Defesa, à segurança ou à defesa do país. 07 - Ementa: 

Incluir, no art. 52, um inciso, para o atendimento de 

concessão de financiamento imobiliário aos servidores 

civis e militares das Forças Armadas; Tipo de Emenda: 

Aditiva; Referência: Corpo da lei — Artigo 52 Inciso VI; 

Texto Proposto: VII - concessão de financiamento 

imobiliário aos servidores civis e militares das Forças 

Armadas. 08 - Ementa: Alterar o inciso XIV do art. 17, 

incluindo a sentença “por cada dia de deslocamento” no 

texto; Tipo de Emenda: Modificativa; Referência: Corpo da 

lei - Artigo 17 Inciso XIV; Texto Proposto: XIV - 

pagamento de diária, para deslocamento no território 

nacional, em valor superior a R$700,00 (setecentos reais), 

por cada dia de deslocamento, incluído nesse valor o 

montante pago a título de despesa de deslocamento ao 

local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. 09 - 

Ementa: Comando da Aeronáutica - Anexo III - Seção 1 - 

Obrigações Legais ou Constitucionais da União; Tipo de 

Emenda: Aditiva; Referência: Anexo III - Item 64; Texto 

Proposto: Seção 1 - Obrigações Constitucionais ou Legais 

da União: 65. Despesas do Sistema de Controle do 

Espaço Aéreo Brasileiro — SISCEAB (Art. 21, XII, letra “c” 

da Constituição Federal, combinado com os incisos I e II 

do Art. 18 da Lei Complementar nº 97/1.999 e Art. 8º da 
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Lei nº 6.009/1.973). 10 - Ementa: Comando da 

Aeronáutica - Projeto FX-2 - Anexo III - Seção II - Demais 

Despesas Ressalvadas; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: Seção II - 

Demais Despesas Ressalvadas: 1. Despesas com a 

Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - 

Projeto FX-2. Programa: 2058 / Ação: 14T0. 11 - Ementa: 

Comando da Aeronáutica - Projeto KC-390 - Anexo III - 

Seção II - Demais Despesas Ressalvadas; Tipo de 

Emenda: Aditiva; Referência: Anexo III - Item 64; Texto 

Proposto: Seção II - Demais Despesas Ressalvadas: 1. 

Despesas com a Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 

10 a 20 Ton - Projeto KC-390. Programa: 2058/ Ação: 

14XJ; 2. Despesas com o Desenvolvimento de Cargueiro 

Tático Militar de 10 a 20 Ton - Projeto KC-X. Programa: 

2058 / Ação: 123B. 12 - Ementa: Comando da 

Aeronáutica — SISCEAB - Anexo III - Seção II - Demais 

Despesas Ressalvadas; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: Seção lI - 

Demais Despesas Ressalvadas: 1. Despesas do 

Programa Operação do Sistema de Controle do Espaço 

Aéreo Brasileiro, Programa: 2058 / Ação: 2OXV; 2. 

Despesas com Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos, Programa: 2058 / Ação: 2913. 13 - Ementa: 

Exército Brasileiro - Dá nova redação ao anexo III, do Art. 

52; Tipo de Emenda: Modificativa; Referência: Anexo lI - 

Item 32; Texto Proposto: Alterar a redação no anexo III do 

PLDO 2018: 32. Benefícios aos servidores civis e 

militares, empregados e seus dependentes relativos ao 

auxílio-alimentação ou refeição, à assistência pré-escolar, 

à assistência médica e odontológica e aos auxílios 

transporte, funeral e natalidade. 14 - Ementa: Exército 
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Brasileiro - inserir no Anexo III - Aquisição de Blindados 

Guarani; Tipo de Emenda: Aditiva; Referência: Anexo III - 

Item 64; Texto Proposto: Adicione-se ao anexo III, após o 

item 64, do PLDO 2018: Aquisição de Blindados Guarani. 

15 - Ementa: Exército Brasileiro - inserir no Anexo III - 

Auxílio-Moradia no Exterior; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Anexo III - ltem 64; Texto Proposto: 

Adicione-se ao anexo III, após o Item 64, do PLDO 2018: 

Auxílio-Moradia no Exterior (Lei nº 5.809, de 10 de 

outubro de 1972, e Lei nº 13.328 de 29 de julho de 2016). 

16 - Ementa: Exército Brasileiro - inserir no Anexo III - 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras —

SISFRON; Tipo de Emenda: Aditiva; Referência: Anexo III 

- Item 64; Texto Proposto: Adicione-se ao anexo III, após 

o Item 64, do PLDO 2018: Implantação do Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras — SISFRON. 

17 - Ementa: incluir, no Anexo III, item excepcionalizando 

despesas relacionadas à Defesa Nacional; Tipo de 

Emenda: Aditiva; Referência: Anexo III - Item 64; Texto 

Proposto: 65. Despesas relacionadas à Defesa Nacional. 

18 - Ementa: Incluir, no Anexo III, tem excepcionalizando 

despesas relacionadas à reconstrução da Estação 

Brasileira na Antártica; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: 65. 

despesas relacionadas à reconstrução da Estação 

Brasileira na Antártica. 19 - Ementa: Incluir, no Anexo III, 

item excepcionalizando despesas relacionadas ao 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos e 

Programa Nuclear da Marinha; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: 65. 

Despesas relacionadas ao Programa de Desenvolvimento 

de Submarinos (PROSUB) e Programa Nuclear da 
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Marinha (PNM). 20 - Ementa: Incluir, no Anexo III, item 

excepcionalizando despesas relacionadas aos projetos 

estratégicos decorrentes da END; Tipo de Emenda: 

Aditiva; Referência: Anexo III - Item 64; Texto Proposto: 

65. os projetos estratégicos decorrentes das 

necessidades impostas pelo Decreto nº 6.703, de 18 de 

dezembro de 2008 (Estratégia Nacional de Defesa). 21 - 

Ementa: Incluir, no art. 52, dois incisos, possibilitando a 

execução continuada dos projetos estratégicos definidos 

pelo Ministério da Defesa; Tipo de Emenda: Aditiva; 

Referência: Corpo da lei - Artigo 52 Inciso VI; Texto 

Proposto: VII - ações em andamento, decorrentes de 

acordos de cooperação internacional, com transferência 

de tecnologia; e VIII - ações em andamento, decorrentes 

de projetos que contribuem para a consecução de 

objetivos relacionados ao incremento da Base Industrial 

de Defesa, à segurança ou à defesa do país. 22 - Ementa: 

Incluir, no art. 52, um inciso, para o atendimento de 

concessão de financiamento imobiliário aos servidores 

civis e militares das Forças Armadas; Tipo de Emenda: 

Aditiva; Referência: Corpo da lei - Artigo 52 Inciso VI; 

Texto Proposto: VII - concessão de financiamento 

imobiliário aos servidores civis e militares das Forças 

Armadas. 23 - Ementa: Execução Provisória do PLOA 

2018; Tipo de Emenda: Modificativa; Referência: Corpo 

da lei - Artigo 52 Inciso V; Texto Proposto: V - outras 

despesas correntes de caráter inadiável, até o limite de 

um doze avos do valor previsto para cada órgão no 

Projeto de Lei Orçamentária de 2018, multiplicado pelo 

número de meses decorridos até a data de publicação da 

respectiva Lei. Em seguida, foi aberta a discussão e 

fizeram o uso da palavra os Deputados Bohn Gass 
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(PT/RS), Domingos Sávio (PSDB/MG), Hildo Rocha 

(PMDB/MA) e o Senador Antonio Carlos Valadares 

(PSB/SE). Em votação, as 25 sugestões de emendas 

selecionadas, sendo 2 de Inclusão de Meta e 23 ao Texto 

da Lei, para serem apresentadas pela CMO ao 

PLDO/2018, foram aprovadas nas representações da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ao final da 

votação, a Deputada Laura Carneiro teceu 

agradecimentos aos Parlamentares. Item 02. Apreciação 

do Requerimento nº 01/2017-CMO, que “Requer a 

realização de Audiência Pública para discutir e debater os 

Cenários para o Desenvolvimento do Brasil, em especial 

os cenários de financiamento a longo prazo, bioeconomia, 

perspectivas até 2035, previdência, Saúde do Brasil em 

2035. Autor: Deputado Hugo Leal. O autor apresentou o 

Requerimento. Não houve discussão. Em votação, o 

Requerimento foi aprovado nas representações da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

ENCERRAMENTO: concluída a votação das matérias 

constantes da pauta, o Presidente encerrou os trabalhos, 

às dezesseis horas e trinta e quatro minutos do dia quatro 

de julho de 2017. Para constar, eu, Robson Luiz Fialho 

Coutinho, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata, que, 

após a sua aprovação, será assinada pela Presidente da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional e encaminhada para 

publicação no Diário do Congresso Nacional. Os trabalhos 

foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta 

Ata. Senador Dário Berger. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está lida a ata. Há alguma 

retificação a fazer? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Está aprovada a ata, Sr. Presidente.  
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está aprovada? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu quero discutir a ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não. Discutir, não. V.Exa. tem 

alguma retificação a fazer na ata? Ou V.Exa. faz agora a retificação ou tem, 

inclusive, a possibilidade de, após fazê-la, remetê-la à Secretaria para a devida 

retificação. Mas não se pode discutir a ata, não. Não cabe discussão da ata. Cabe 

retificação da ata. (Pausa.)  

 Vou lhe conceder 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu fiz o debate na sessão 

passada, mostrando discordância radical em relação ao tema do ajuste fiscal e, 

inclusive, àquilo que o Ministro falou — porque, na sessão anterior, o Ministro esteve 

conosco aqui.  

 Eu fiz referência à nossa contrariedade sobre o tema relacionado ao 

funcionalismo público. O que o Ministro está colocando? Que só haverá substituição 

nos casos de saída de servidor, e não no caso da necessidade de ampliação. Isso 

foi colocado, e nós fizemos esse debate.  

 Os servidores das categorias que estão hoje aqui, a exemplo dos que fizeram 

concurso, não terão nenhuma possibilidade de ser contratados se essa regra viger.  

 Eu fiz o debate, mas isso não está devidamente registrado na ata. E, para 

mim, na ata precisa estar fielmente registrado o debate que efetivamente foi feito, Sr. 

Presidente. Então, quero insistir na tese de que a ata incorpore esse elemento, 

porque nós vamos discutir, para o próximo período, como vai ser a estrutura do 

Estado brasileiro.  

 Eu dei um exemplo em relação às categorias fundamentais de setores que 

fazem políticas públicas, ou de fiscalização ou de controle, que são fundamentais. E 

dei outro exemplo inclusive, em relação à questão sanitária do País. Se nós tivermos 

um desaparelhamento e um sucateamento da estrutura do Estado brasileiro, nós 

vamos sofrer mais retaliações, como o Brasil está sofrendo em relação às carnes, 

por exemplo, dos Estados Unidos, porque nós não temos uma vigilância, que é 

serviço público e precisa ser garantido. 

 Então eu queria que esse tema estivesse registrado, porque foi o debate que 

nós fizemos, e as atas precisam ser fidedignas ao debate feito na reunião. 
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 Era esse o tema que eu queria aproveitar para lembrar, em relação à 

retificação na ata, pelo conteúdo. A ata precisa demonstrar o conteúdo do debate 

que foi realizado. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Determino à Secretaria da 

Mesa que transcreva na íntegra o posicionamento de S.Exa. 

 Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, farei apenas um 

registro muito rápido. 

 A emenda que nós aprovamos na semana passada, do Deputado Hildo 

Rocha, que, portanto, passou a ser da Comissão, não será apenas para o 

Maranhão, mas para o Brasil inteiro. Entretanto, na ata não ficou considerado que 

ela é nacional. É por isso que há necessidade de retificação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está em votação a ata na 

representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Está em votação a ata na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada a ata. 

 Vamos ao expediente. 

 Vou primeiro concluir esta parte inicial. Depois nós entraremos, então, nas 

discussões e no debate propriamente dito. 

 Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela 

Comissão, tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na 

página da CMO na Internet. 

 Antes de nós entrarmos na Ordem do Dia, informo que se encontra sobre a 

mesa requerimento de inversão de pauta de autoria do Deputado Bohn Gass: 

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 175, 

inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, a 

inversão de apreciação de pauta nº 2, de 2017, no sentido 

de ser apreciado inicialmente o item 2 na Ordem do Dia 
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da segunda reunião desta Comissão, realizada em 12 de 

julho de 2017. 

 Uma explicação a V.Exas.: consta da pauta, na Ordem do Dia, o item 1, que é 

o Projeto de Lei nº 4, de 2017, de autoria da Presidência da República, cujo Relator 

é o distinto e eminente Senador Benedito de Lira, que se encontra com o relatório 

pronto. A solicitação é para inverter essa pauta, de modo que o Senador Benedito 

de Lira não profira neste momento o seu relatório. 

 Acho que está bem entendido. 

 Vou colocar em votação o requerimento do Deputado Bohn Gass. 

 V.Exa. vai fazer a defesa? V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, nós estamos pedindo a 

inversão de pauta para fazer o que o Regimento nos permite, que é o famoso e 

conhecido processo de obstrução. 

 Nós, hoje à tarde, temos aqui vários pontos: os PLNs que estão em pauta e 

também a LDO. 

 A LDO, como nós já dissemos, está sendo organizada com diretrizes que 

levarão o Brasil a uma situação catastrófica. Eu vou dar um exemplo concreto, nobre 

Senador. A sua Santa Catarina, o Paraná e o País inteiro têm um grande trabalho de 

cooperativismo — hoje de manhã nós tivemos, na Comissão de Agricultura, um 

debate e tratamos do tema. Pasmem: o Governo Temer, no Plano Safra, retirou o 

aporte de recursos do crédito rural para as cooperativas, nobres Deputados. E qual 

foi o argumento que o Governo usou para justificar a retirada de recursos das 

nossas cooperativas da produção de Santa Catarina, do seu Estado, nobre 

Senador? O de que os recursos estão congelados. 

 Então, estamos aqui a debater a Lei de Diretrizes do Orçamento. Queremos 

fazer este debate, e é legítimo que nós façamos obstrução exatamente para colocar 

para a sociedade brasileira que, com esse procedimento, sob a égide da Emenda 

Constitucional nº 95, nós vamos ter hoje o corte de recursos para os agricultores, 

para as cooperativas, e eles vão precisar... 

 Sr. Presidente, está difícil. Peço a V.Exa. que interrompa o meu tempo. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Presidente. 
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 É importante que eu coloque este argumento, porque ele mexe com a 

produção no País. Nós estamos aqui discutindo Orçamento. De onde vem o 

dinheiro? Dos tributos, da circulação da mercadoria, da produção deste País. E as 

cooperativas vão deixar de produzir. Por quê? Porque elas precisam pegar o 

dinheiro captado no mercado com juro mais elevado. Obviamente, quem vai perder 

são os associados, os produtores, os agricultores. 

 A mesma coisa acontece com o congelamento do Bolsa Família. O Governo 

Federal anunciou que iria reajustar o Bolsa Família acima da inflação. Nem a 

inflação ele recuperou! Nem a inflação! 

 Para concluir, Presidente, quero dizer que ficou congelado o recurso. 

Portanto, nós estamos fazendo a defesa da alteração do processo, a fim de que 

possamos fazer o debate necessário nesta Comissão hoje à tarde. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O debate está previsto. 

Inclusive, é o item 2 da pauta a apreciação do Relatório nº 1 do Comitê de 

Admissibilidade das Emendas. 

 Sinceramente, eu não vejo razão para a inversão de pauta, uma vez que o 

relatório do Senador Benedito de Lira é rápido, é objetivo, está pronto. 

 Eu submeto à apreciação da Câmara dos Deputados o requerimento de 

inversão de pauta do Deputado Bohn Gass. 

 Os que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Rejeitado. 

 Então, não vai ao Senado. 

 Vamos à Ordem do Dia. 

 Item 1. Projeto de Lei nº 4, de 2017... 

 Ah! há outros requerimentos. Há vários outros requerimentos. 

 Senador Benedito, peço a sua paciência, porque o tema, realmente, é 

relevante. 

 O requerimento subsequente do Deputado Bohn Gass fica prejudicado, uma 

vez que nós vamos dar sequência à pauta original conforme proposta a V.Exas. 

 Antes da Ordem do Dia, vou conceder a palavra ao Deputado Gonzaga... 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, Presidente! Peço a palavra para uma 

questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas, apresento apenas um requerimento de inclusão de matéria 

na Ordem do Dia, nos termos do art. 214, parágrafo único, do Regimento Interno. 

 Trata-se do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 2017. Eu pediria a 

V.Exa. a inclusão desta matéria. 

 E ainda, dentro dos 40 segundos que me restam, reitero o que o Líder do 

PDT disse. Estou há mais de 30 anos nesta Casa e nunca vi votar-se nada no 

Plenário, principalmente nesta Comissão de Orçamento, sem aquelas reuniões de 

Líderes. Eu queria fazer minhas as palavras do Líder do PDT e pedir a V.Exa. que, 

não hoje, mas nas próximas reuniões, nós pudéssemos, antes de vir aqui, ter aquela 

reuniãozinha trancada, para ver o que entra, o que não entra, para não perderemos 

tanto tempo aqui, Presidente. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a sugestão de 

V.Exa. 

 Na verdade, nós já fizemos quase uma dezena de reuniões de Líderes. 

Inclusive, ontem nós fizemos uma reunião de Líderes que definiu toda a estratégia 

para a reunião de hoje. Portanto, não vi necessidade de nós fazermos hoje, 

novamente, Deputado Patriota, outra reunião, haja vista que nós já tínhamos 

deliberado e discutido amplamente esta situação. 

 Portanto, agradeço a sugestão de V.Exa. no sentido de contribuir, de dar 

celeridade ao processo, que é o meu objetivo e o meu interesse também. E não vai 

faltar oportunidade para nós reunirmos as Lideranças e todos os Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, os Srs. Senadores e Sras. Senadoras, para que, evidentemente, 

busquemos um entendimento na tramitação das matérias de interesse desta 

Comissão. Eu agradeço a V.Exa. 

 Está atendida a solicitação de V.Exa. 

 Vamos, então à Ordem do Dia propriamente dita. 

 Ordem do Dia. 
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 Item 1. Projeto de Lei nº 4, de 2017, do Presidente da República, que abre ao 

Orçamento de Investimento da União para 2017, em favor da empresa Companhia 

Hidro Elétrica de São Francisco — CHESF, crédito suplementar no valor de R$ 

164.686.056,00, para os fins que especifica. O Relator é o eminente Senador 

Benedito de Lira. O voto é pela aprovação do projeto de lei. Ao projeto não foram 

apresentadas emendas. 

 Portanto, V.Exa., Senador Benedito de Lira, está com a palavra. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 Sras. e Srs. Parlamentares, conforme já enumerou V.Exa. na ementa, “o 

crédito suplementar destina-se aos seguintes órgãos e unidades orçamentárias, 

para o atendimento das ações discriminadas no projeto de lei: 

a) 4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e 

Teleprocessamento na Região Nordeste;  

b) 2D61 - Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica na Região Nordeste; 

e c) 2D63 - Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na 

Região Nordeste. 

Ainda, de acordo com a Exposição de Motivos nº 130/2017/Medida Provisória, 

as fontes de financiamento para dar suporte à execução do crédito decorrerão de 

Geração Própria da empresa Estatal. 

Cabe salientar que a Exposição de Motivos enfatiza que a abertura do crédito 

possibilitará a realização de investimentos nos respectivos projetos/atividades, de 

modo a assegurar o desempenho operacional da empresa. O referido crédito 

corresponde ao valor mínimo necessário...” 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Senador, desculpe-me... 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - “... para a consecução dos 

empreendimentos prioritários estabelecidos...” 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Senador, desculpe-me. 

 Presidente, eu gostaria... 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - “... no plano estratégico da empresa 

para 2017.” 
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 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Senador, desculpe-me 

interrompê-lo... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Senador, só 1 minutinho, por 

favor. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Eu queria poder acompanhar a 

leitura do relatório, mas o Plenário está insustentável. Ninguém consegue ouvir 

nada! Eu gostaria de acompanhar os trabalhos. Há um orador falando sobre o 

relatório, e nós não conseguimos entender o que ele está dizendo, para poder 

acompanhar a matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A voz aguda de V.Exa. já 

contribuiu substancialmente para serenar os ânimos do Plenário. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O tom grave de Alagoas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O tom grave de Alagoas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Obrigado pelo socorro, 

Senador Benedito de Lira. 

 Então, eu vou voltar a insistir: nós precisamos de ordem na Casa, de silêncio, 

para apreciarmos a matéria, discutirmos. Caso contrário, eu terei que, infelizmente, 

pedir para evacuar a Comissão, embora não esteja nem nunca tenha estado nas 

minhas perspectivas fazer com que isso aconteça. 

 Por favor, vamos ouvir o Relator da matéria, Senador Benedito de Lira, que 

está relatando o Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 4, de 2017. 

 Muito obrigado a todos.  

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Continuando, Sr. Presidente. 

 “Cabe salientar que a Exposição de Motivos enfatiza que a abertura do crédito 

possibilitará a realização de investimentos nos respectivos projetos/atividades, de 

modo a assegurar o desempenho operacional da empresa. O referido crédito 

corresponde ao valor mínimo necessário para a consecução dos empreendimentos 

prioritários estabelecidos no plano estratégico da empresa para 2017. 

 Por fim, conforme salientou o Ministro do Planejamento na exposição de 

motivos, a abertura do referido crédito não afetará o equilíbrio da meta global de 

resultados primários para 2017, visto que as empresas do Grupo Eletrobrás, de 
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acordo com o estabelecido no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.418, de 26 de dezembro de 

2016, não são considerados no cálculo das metas ficais. 

 Não foram apresentadas emendas no prazo estabelecido. 

 É o relatório. 

 Análise. 

 Conforme o disposto no inciso I do § 1º do art. 166 da Constituição Federal, 

compete a esta CMO examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei de créditos 

adicionais submetidos pelo Poder Executivo. 

 Examinando o projeto, constatamos que a proposição legislativa não contraria 

os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, notadamente os 

dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do Plano 

Plurianual e da Lei nº 4.320, de 1964.” 

 Feito o relatório, Sr. Presidente, passo ao voto. 

 “Voto. 

 Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito 

da matéria, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4, de 2017, na forma 

apresentada pelo Poder Executivo.” 

 É o parecer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em discussão o parecer do 

Senador Benedito de Lira. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, está em votação na representação 

da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com o parecer do Relator 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Está em votação, agora, na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com o parecer do Senador 

Benedito de Lira permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Parabéns ao Senador Benedito de Lira! Agradeço a V.Exa. a paciência e peço 

desculpas pela interrupção da leitura do seu relatório em função do barulho que se 

estabeleceu. Ao final, concluímos com pleno êxito. 
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 Senador Pedro Chaves... 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Questão de ordem. 

 Há um requerimento sobre a mesa da Comissão Mista de Orçamento sobre o 

Projeto de Lei nº 6, de 2017, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério Público da União, crédito especial no valor de 2 milhões e 700 mil reais, 

de autoria do Deputado Mandetta. 

 Gostaria de saber se pode incluí-lo em pauta, o PLS 06. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Pedro Chaves... 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Senador...  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Senador Pedro Chaves, meu 

distinto e querido amigo, encontram-se sobre a mesa vários requerimentos, entre os 

quais este a que V.Exa. se referiu. 

 Eu vou submeter à apreciação todos esses requerimentos, antes de entrar no 

item 02 da pauta, que é propriamente o relatório do Comitê de Admissibilidade de 

Emendas. O ideal seria que nós colocássemos em votação em bloco, mas, como 

não há essa possibilidade, vamos apreciar um a um. 

 Requerimento de inclusão de matéria na pauta. 

 Há sobre a mesa requerimento de autoria do Deputado Hildo Rocha, com 

base no art. 214, do Regimento Interno do Senado Federal, para inclusão na pauta 

da Ordem do Dia desta reunião, no sentido de apreciar a Alteração nº 1 do parecer 

preliminar apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. 

 O autor tem a palavra para encaminhar o requerimento. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Senador Dário Berger, Presidente 

desta Comissão, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, nós apresentamos 

esta proposição para que o Relator da LDO possa incluir a proposta da bancada do 

Maranhão no anexo de prioridades e metas. 

 Os Senadores do Maranhão não foram localizados a tempo para assinar a 

ata. Depois que foram localizados para que pudessem assinar a ata, já não houve 

mais possibilidade de entregá-la ao Relator, o Deputado Marcus Pestana. 

 Em função disso, nós apresentamos esta proposição, que eu espero que seja 

aceita, porque é a proposta da bancada do Maranhão. O Maranhão perdeu o prazo, 

e então nós fizemos esta proposição para que o Estado seja atendido. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0955/17  12/07/2017 
 
 

 25

 É a proposta dos diques da Baixada e, além disso, do ITA — Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, no Maranhão, assim como de recursos para 

equipamentos destinados aos pequenos agricultores familiares do Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Já está incluído no relatório 

complementar, Deputado. Quando eu recebi, houve um problema de oficialização da 

seleção das 3 emendas. Tão logo houve consenso entre as bancadas do Maranhão 

no Senado e na Câmara, foi incorporada ao texto e resolvida esta questão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Hildo Rocha, vamos 

votar então o requerimento de V.Exa. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Foi aprovado por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com o requerimento, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Eu só quero lembrar aos ilustres membros desta Comissão que nós vamos 

aprovar todos os requerimentos e, após, submeteremos à apreciação a Ordem do 

Dia, com a pauta já propriamente estabelecida. 

 O próximo requerimento também é de autoria do Deputado Hildo Rocha, que 

requer, nos termos do art. 214 do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão 

do Projeto de Lei nº 02, de 2017-CN, na Ordem do Dia da reunião desta Comissão, 

realizada no dia 12 de julho de 2017. 

 Eu não sei se V.Exa. quer encaminhar a matéria. (Pausa.) Acho que não, 

porque é a mesma coisa. 

 Submeto o requerimento, então, à apreciação dos membros desta Comissão 

na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Da mesma forma, submeto o requerimento à apreciação na representação do 

Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em seguida, sobre a mesa está um requerimento do Deputado Victor Mendes 

em relação ao Projeto de Lei nº 5, de 2017-CN também com o objetivo de inclui-lo 

na Ordem do Dia. 

 Consulto o Deputado se gostaria de encaminhar a matéria. 

 O SR. DEPUTADO VICTOR MENDES - Sr. Presidente, pela sensibilidade da 

matéria, eu gostaria de fazê-lo rapidamente, só para o conhecimento dos colegas 

Deputados e Deputadas, Senadoras e Senadores. 

 Estamos pedindo a inclusão na pauta deste PLN, porque ele abre crédito no 

Orçamento para os Ministérios da Educação, da Saúde e do Meio Ambiente. 

 No Ministério da Educação, esse crédito é para pagamento de contribuição à 

Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação, no âmbito da 

Universidade Federal de Itajubá. 

 No Ministério da Saúde, esse crédito é para o pagamento de cota necessária 

para a admissão do Brasil como participante da Agência Internacional de Pesquisa 

sobre Câncer. 

 No Ministério do Meio Ambiente, o crédito é para apoio a diversos projetos 

voltados à proteção, conservação e recuperação das condições ambientais que 

garantam a melhoria de oferta e do acesso de água de qualidade para o consumo 

humano. 

 Então, este PLN é de grande sensibilidade e de grande importância para as 

políticas públicas do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e, 

principalmente, do Ministério do Meio Ambiente. Por isso, pedimos sua inclusão na 

Ordem do Dia pela importância dessa matéria e pela celeridade que ela requer. 

 Agradeço o apoio de todos os colegas, porque eu acredito que já haja um 

acordo nesse sentido, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Submeto o requerimento à 

apreciação da representação da Câmara dos Deputados a inclusão do PLN 5/17, na 

Ordem do Dia. 

 Os Deputados e Deputadas que concordam com o requerimento, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Submeto o requerimento à apreciação da representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Vamos em seguida ao requerimento do Deputado Mandetta, cujo objetivo é a 

inclusão do Projeto de Lei nº 06, de 2017-CN, na Ordem do Dia. 

 Concedo a palavra ao autor do requerimento para o seu encaminhamento. 

 O SR. DEPUTADO VANDER LOUBET - Eu gostaria de subscrever este 

requerimento do Deputado Mandetta. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Seu pedido será atendido, 

Deputado.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Subscrevem o requerimento 

de inclusão da matéria na Ordem do Dia o Senador Pedro Chaves e o Deputado 

Vander Loubet.  

 Submeto o requerimento à apreciação da representação da Câmara dos 

Deputados. 

 Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto o requerimento à apreciação da representação do 

Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Vamos ao penúltimo requerimento. Nos mesmos termos, requerimento do 

Deputado Gonzaga Patriota em relação ao Projeto de Lei nº 07, de 2017-CN. 
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 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Há outro requerimento do Deputado Hildo Rocha, que solicita inclusão na 

pauta do Projeto de Lei nº 10, de 2017-CN. 

Não querendo o autor se manifestar, submeto o requerimento à votação. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que concordam com a inclusão do requerimento na pauta da 

Ordem do Dia permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Será incluído na Ordem do Dia. 

 Item 2. Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE nº 1, de 

2017, do Sr. Bilac Pinto, (PLN 1/17), sobre exame de admissibilidade das emendas 

ao anexo de metas do PLN 1/17 — Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2018. 

 Coordenador do CAE: Deputado Bilac Pinto. 

 Voto: Propõe, dentre as emendas apresentadas ao PLDO 2018, que sejam 

consideradas inadmitidas as de nºs 16220001, 29250002, 3768002, 38550002, 

apresentadas respectivamente pelos Deputados Pauderney Avelino, Carmen 

Zanotto, Tenente Lúcio e Pollyana Gama, todos para a ação nº 8585 — Atenção à 

Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade. As demais 

emendas devem ser consideradas admitidas, observados os ajustes realizados pelo 

CAE. 

 O coordenador, o Deputado Bilac Pinto, está com a palavra, para a 

apresentação do seu relatório. 
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 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Ilustre Senador Dário Berger, é um prazer 

estar aqui novamente na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, fazendo apenas um preâmbulo a respeito do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº 1, de 2017 para 2018. 

 O relatório trouxe aqui alguns itens que são fundamentais. Conforme o art. 25 

da Resolução nº 1, de 2006, cabe ao Comitê de Admissibilidade de Emendas — 

CAE propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas aos projetos de lei 

orçamentários anual de diretrizes orçamentárias do plano plurianual. 

 Os relatórios de admissibilidade devem ser votados pela Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização antes da apreciação do mérito das 

respectivas matérias, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO. 

 O relatório é mais extenso. V.Exa., Sr. Presidente, teve a liberdade de proferir 

também a conclusão do meu relatório e expôs o voto, no qual rejeitamos algumas 

emendas no PLDO para 2018, que foram inadmitidas. As emendas coletivas foram 

consideradas admitidas, observados os ajustes realizados pelo CAE. 

 Este é o meu relatório e o meu voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em discussão o relatório do 

Comitê de Admissibilidade de Emendas. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão da matéria. 

 Vamos passar à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Alteração nº 1 ao parecer preliminar PLDO para 2018. 

 Relator da matéria: Deputado Marcus Pestana. 

 Em decorrência da solicitação da bancada do Maranhão... 

 Deputado Marcus Pestana, quero consultar V.Exa. Vou repetir aqui, porque... 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu me atrapalhei, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, V.Exa. não se 

atrapalhou. Pelo contrário, V.Exa. está se dividindo em dois, três, quatro, cinco, seis, 

sete, quantos forem necessários, para que nós possamos levar à frente a nossa 

reunião. 

 A Alteração nº 1, Sr. Relator, trata da complementação da solicitação da 

bancada do Maranhão, que seria um parecer preliminar ao PLDO para 2018. 

 Passo a palavra a V.Exa., Deputado Marcus Pestana, para que fale sobre a 

inclusão dessa alteração. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

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

representantes da sociedade civil que aqui acompanham esta reunião, a 

complementação de voto não só incorpora a decisão da bancada do Maranhão, mas 

também introduz algumas correções no relatório preliminar, que são correções de 

erros formais. 

 Por exemplo, no quadro que consta o relatório sobre as emendas aprovadas, 

apresentadas, aprovadas parcialmente e rejeitadas, havia um erro aritmético, porque 

os dados não foram colocados no Excel. Então, há desde questões formais 

corrigidas, como também correções introduzidas a partir do diálogo que 

estabelecemos ontem numa reunião de coordenadores da bancada, com Senadores 

e Deputados, que trouxeram sugestões de uma série de aprimoramentos. 

 Então, esse é um parecer preliminar que permite fazer essas alterações, no 

caso introduzindo as emendas da bancada do Maranhão e também questões 

relativas ao diálogo que tivemos, não só com Deputados e Senadores, mas também 

com integrantes do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no 

sentido de arredondar o texto, atendendo questões de expressão contábil e 

gerencial, de despesa alimentícia, de refeição, a forma de expressão no sistema de 

controle; questão de viagens, a responsabilização do Ministro de Estado ou 

autoridade equivalente, enfim; questões relativas à compensação orçamentária entre 

Câmara, Senado e TCU; questões relativas ao CAUC, conforme sugestões do 

Senador Lira. Aprimoramos o texto no sentido de contribuirmos com os Municípios 

brasileiros na conquista de recursos importantes. Há também a questão da 
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transparência na apuração dos resultados primário e nominal. Há o aprimoramento 

da transparência no Sistema S, que é um tema caro, particularmente ao nosso 

Senador Ataídes. Há um artigo específico aprimorando os mecanismos de controle e 

transparência no Sistema S. Há a questão do acesso à informação. 

 Enfim, há uma série de aprimoramentos, de ajustes formais, como a correção 

do número de emendas aprovadas, rejeitadas e apresentadas, como essas 

sugestões que surgiram no diálogo com Senadores e Deputados. Num segundo 

momento, nós vamos discutir. Ainda não é o momento de tratar da divergência. Aqui 

é o campo da convergência. 

 Então, trata-se só de um adendo à complementação de voto no relatório 

preliminar. Depois nós teremos uma oportunidade, e eu farei uma justificativa mais 

substanciosa dos fundamentos que levaram à construção do relatório e do texto que 

alterou o projeto original do Executivo em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Seria isso o que eu teria a relatar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mais uma vez, agradeço 

V.Exa. 

 Está em discussão a Alteração nº 1 do Parecer Preliminar do PLDO para 

2018. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, coloco-a em votação. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Vamos ao item 3 da nossa pauta.  

 Item 3. Projeto de Lei (CN) nº 1, de 2017, do Presidente da República, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 

2018 e dá outras providências. Relator: Deputado Marcus Pestana. 
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 Preliminarmente, quero cumprimentar o eminente Relator pela presteza, pela 

dedicação, pela capacidade de trabalho e pelo tempo que disponibilizou para que 

chegássemos a este momento, para a apreciação desta matéria. 

 O voto do Deputado Marcus Pestana é pela aprovação do projeto de lei e das 

emendas a ele apresentadas, conforme proposta de parecer em anexo, nos termos 

do substitutivo. Ao projeto, foram apresentadas nada mais, nada menos do que 

2.650 emendas. Portanto, não foi pouco trabalho. 

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

 Com a palavra o Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Srs. Senadores, Sras. Senadoras, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu não vou aborrecê-los com uma leitura 

enfadonha e desinteressante. Se for exigência de alguém, eu o farei, com o maior 

prazer, mas acho muito mais interessante fazermos uma discussão qualitativa sobre 

os fundamentos que levaram à construção do relatório e da proposta de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 O primeiro ponto que eu queria deixar muito claro e que tenho que 

compartilhar com Senadores, com Deputados, com a imprensa aqui presente, com 

líderes e representantes da sociedade civil, com todos aqueles que nos 

acompanham pelos mecanismos de comunicação do Congresso Nacional é que a 

cultura orçamentária e o comprometimento com a responsabilidade são, ainda hoje, 

frouxos no Brasil. 

 Nós avançamos muito com a estabilização da economia, com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e com todo o progresso institucional posterior a esses 

marcos legais normativos. Mas a cultura do Brasil é diferente, por exemplo, da 

cultura do Congresso americano e da sociedade americana, em que há uma rigidez 

absoluta na construção do orçamento. Há um comitê de receita que estima a receita 

e, a partir daí, dispõe sobre as despesas. A projeção da receita é blindada. Aqui no 

Brasil, geralmente nós dispomos sobre as despesas e depois vamos arrumar as 

receitas, nem sempre existentes. 

 Eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras o entendimento 

de que nós vivemos uma situação dramática. Sem carregar nas tintas, eu queria 

realçar que vivemos um grave, um gravíssimo estrangulamento fiscal. O Rio de 
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Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no Brasil se não tivermos 

responsabilidade fiscal. Os números são gravíssimos! 

 Nem todos são obrigados a saber isto. Eu sou economista e professor de 

Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora e sei que cada corporação — 

advogados, economistas, etc. — protege-se com um linguajar hermético e 

completamente hostil a quem não é do ramo. Mas qualquer trabalhador, qualquer 

dona de casa, qualquer família, ao organizar o seu orçamento familiar, consegue 

entender a linguagem orçamentária do setor público. Qualquer pessoa, qualquer 

cidadão sabe que não pode gastar indefinidamente mais do que tem. 

 Diante de um desajuste crônico, permanente, a primeira alternativa é se 

desfazer de ativos. Segundo a clássica metáfora dos economistas, vende-se a 

geladeira para se comprar comida. A pessoa tem uma geladeira só. Do patrimônio 

ela se desfaz até um limite. 

 Qualquer pessoa sabe que o orçamento, seja familiar, seja público, seja 

empresarial, não é um saco sem fundo. Trata-se de uso alternativo de recursos 

limitados. Isso é evidente. Uma família pode até falar isto: “Eu quero viajar para a 

Europa todo ano. Eu quero trocar meu carro todo ano. Eu quero colocar minhas 

crianças na melhor escola”. Mas nem sempre isso é possível, pela limitação 

orçamentária. 

 Para não me alongar muito, eu queria apresentar um dado. A primeira 

alternativa é se desfazer de ativos para cobrir o rombo. A segunda — é o que o 

cidadão faz — é pedir dinheiro emprestado à família. Depois, faz crediário e fica 

cheio de carnês. Depois, vai ao banco. Depois, vai ao agiota. As famílias estão 

altamente endividadas no Brasil, como os pequenos e médios empresários, como os 

governos. 

 Por que o Rio de Janeiro passa por essa dificuldade, atrasando salários de 

abril e maio e o 13º salário do ano passado? Porque não tem capacidade de 

endividamento. O Governo Federal só não chegou a um ponto de estrangulamento 

total porque tem capacidade de se financiar no mercado lançando títulos. O Governo 

tem capacidade de expansão da dívida pública. 

 É preciso que fique claro que déficit público produz dívida e que dívida produz 

um pacto geracional perverso. O que nós estamos fazendo com as novas gerações, 
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com os nossos filhos, com os nossos netos, é criminoso, é perverso, porque 

estamos deixando um sistema previdenciário insustentável e uma dívida impagável. 

 Para encerrar esse ponto dos fundamentos, eu digo aos senhores e às 

senhoras que o Brasil viveu uma situação excepcional negativamente na qual o 

déficit nominal, que inclui todas as despesas, inclusive as financeiras, foi de 9%, 

10% do PIB. Esta LDO projeta, para o ano que vem, um déficit nominal, que inclui 

todas as despesas operacionais do Governo e as financeiras, de 6% do PIB. Isso 

vira endividamento. O déficit primário não inclui as despesas financeiras. O déficit 

nominal inclui todas as despesas. 

 Com isso, nós estamos dizendo à sociedade que o Brasil vai se endividar 

mais ainda, vai incrementar a dívida em 6% do PIB. É uma herança. Nós estamos 

trocando gasto presente por dívida futura. 

 Ninguém é obrigado a entender isto se não for do ramo, mas vou dar um 

parâmetro simples de se compreender. A Comunidade Europeia, ao construir a Zona 

do Euro, no Tratado de Maastricht, fixou 3% de déficit nominal do PIB como o limite 

máximo aceitável, a partir do qual os países sofreriam sanções, penalizações. 

Grécia, Portugal e Espanha, antes da crise, estavam com 6%, 7%, em vez de 3%. 

 No Brasil, nós tivemos 9% de déficit nominal e estamos dizendo, na LDO, que 

teremos 6%, mas parece que está tudo normal. Nós ainda não temos consciência da 

gravidade da situação que o Rio de Janeiro prenuncia. 

 Passando ao segundo plano, quais são as novidades? E está aqui o nosso 

Deputado Cacá Leão, que vai relatar o Orçamento. Em que marco se dá a votação 

da LDO como orientadora da consolidação do Orçamento de 2018? É o primeiro 

Orçamento que será feito dentro do Novo Regime Fiscal, que prevê um teto de 

expansão do gasto público. 

 O mundo mudou. O Congresso Nacional, reagindo a essa mudança de 

cenário, aprovou uma legislação. A partir disso, nós temos outro cenário, outro 

ambiente. Embora a compreensão subjetiva não esteja nesse nível, o Congresso 

tomou uma atitude e, por proposta do Executivo, aprovou o limite de expansão do 

gasto público. 

 Por outro lado, o cenário é de radicalização do estrangulamento fiscal. Os 

Deputados e os Senadores são antenas da sociedade. Todos os Deputados têm 
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contatos nos mais diversos segmentos da administração pública federal. Todos os 

Deputados e Senadores sabem o que está ocorrendo. Despesas fundamentais 

estão sendo sacrificadas. Não se assustem! A receita está caindo. De janeiro a 

maio, computando-se a inflação, houve uma queda real de 0,8%. Em vez de crescer, 

a receita está caindo, em termos reais. 

 A receita está caindo e há uma paralisia da economia. Havia uma retomada, 

mas a crise política não está auxiliando a retomada da economia. Nós temos que 

dar conta de superar, no mais curto prazo, essa incerteza. Mas o cenário é de muita 

restrição. 

 Há um terceiro ponto que eu gostaria de frisar, porque tenho vício de 

professor de academia. Quando se tem metodologia e princípios claros, tudo fica 

fácil de resolver. Como dizia um amigo Vereador, quando se tenta matar uma 

formiga com um martelo — seria ir ao varejo —, sofre-se muito. É diferente do que 

ocorre quando se ergue uma metodologia. 

 Qual foi a metodologia que inspirou os Deputados e os Senadores a 

entenderem a rejeição de muitas emendas? Primeiro, encarar a realidade como ela 

é: há grave crise fiscal. Segundo, não corroborar essa coisa do “me engana que eu 

gosto”, do mundo do faz de conta. Terceiro, não desmoralizar a LDO e o Orçamento 

como instrumentos efetivos de planejamento. 

 O Congresso americano só aprova uma nova despesa se criar um imposto ou 

se a substituir por uma despesa programada. E o orçamento pode então ser 

inclusive impositivo. Se existe uma boa projeção blindada de receita, nós poderemos 

chegar até ao orçamento impositivo. Mas, como nós temos uma elasticidade muito 

grande quanto à compreensão dos limites orçamentários, isso não é possível. 

 Conceitualmente, acho que houve uma distorção da LDO ao longo do tempo. 

A LDO não se presta para fixação de metas, prioridades e não trata de dinheiro, de 

alocação de recursos. O momento de fazer isso é o do Orçamento. Nós estamos 

confortáveis nesse sentido, porque o Relator Cacá Leão é da Bahia e descobriram 

uma mina de ouro na Bahia, de que vão jorrar recursos abundantes para se atender 

a todas as demandas. 

 Brincadeiras à parte, a situação é gravíssima. Mas a questão não é a LDO. 

Eu vi a preocupação dos Deputados e Senadores de emendarem a LDO. Do meu 
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ponto de vista, a LDO tinha que erguer diretrizes apenas. Orçamento é expressão de 

um conflito distributivo. Os recursos são limitados, há centenas de programas e 

atividades que concorrem com aqueles recursos, e há necessidade de se priorizar. A 

arte de construir e executar orçamento é a arte de priorizar. 

 Lembro que existe um cacoete. O uso do cachimbo faz a boca torta. Nós 

temos um anexo de metas e de prioridades. Não acho que seria cabível. A LDO 

deveria só erguer parâmetros, diretrizes, para que o Executivo, aí sim, fizesse a 

proposta, e o Relator e a CMO construíssem o Orçamento, propiciando que o 

dinheiro fique disponível. Na LDO, nós não estamos desempatando conflito 

distributivo. 

 No quarto plano, eu queria falar sobre os mitos que existem. Eu hoje dei uma 

entrevista à Rádio Câmara e até radicalizei o meu discurso. Dois Deputados tinham 

falado antes de mim. Falaram sobre agentes comunitários, sobre ciência e 

tecnologia. Isto ainda não ficou claro: o teto não considera a ação, a política pública, 

o órgão, o Ministério, o teto é global, por Poder. O Poder Judiciário tem um teto, o 

Poder Legislativo tem um teto, o Poder Executivo tem um teto. Não há teto setorial. 

 Eu discuti várias vezes na Comissão e no plenário a questão da PEC do Teto. 

Eu dizia sempre, inclusive dialogando com os Deputados da Oposição, que piso não 

é teto. A prova disso é que os únicos pisos que eu incrementei na LDO, aceitando 

emendas, foi o da educação e o da saúde, que são pisos constitucionais. Na época 

da discussão da PEC do Teto se falava assim: “Vai-se congelar o gasto da saúde, 

vai-se congelar o teto da educação”. Não é verdade. Piso não é teto. O que eu fiz 

então? Na fixação do piso, aceitando a argumentação racional, ponderada de alguns 

Deputados, quanto a uma das emendas, eu tive uma abertura de espírito completa 

do Senador Humberto Costa, do PT, incorporando o crescimento demográfico no 

piso da saúde e no da educação, para que o gasto per capita, nesses dois setores 

prioritários, não caísse. Foi considerado o realizado anteriormente, a inflação, o 

percentual de crescimento demográfico, para investimento per capita. É bom falar de 

prioridade, o difícil é executar. Para que ela não seja retórica, ela tem que se 

transformar em gestos, em atos concretos e factíveis. Não se pode vender lote na 

lua. 
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 O teto, portanto, não é global. Muita gente considerou, por meio de emendas 

e falas, no plenário, na Rádio Câmara, na TV Câmara, que há um teto setorial. 

 Em segundo lugar, eu já esclareci que LDO não lida propriamente com a 

hierarquização das metas, os recursos. Isso se dá na peça orçamentária. 

 Um terceiro e último mito é o de que juros são despesas arbitrariamente 

fixadas. Eu acho isto contraditório. Existem pessoas que fazem um discurso 

veemente, alegam que é preciso reduzir a despesa com os juros da dívida. Juro é 

preço, é o valor cobrado por quem empresta ao Governo, já que o Governo tem um 

rombo, um buraco a ser financiado. Os economistas chamam isso de necessidade 

de financiamento do setor público. É preciso captar recursos. Vende títulos, 

endivida-se e, dependendo das circunstâncias, capta recursos a uma determinada 

taxa de juros. Quanto maior for a dívida, maior será o prêmio que os financiadores 

exigem, menores serão os prazos, porque o risco é maior. 

 Então, há contradição no discurso de determinado segmento, que, às vezes, 

é muito veemente. Se querem derrubar a despesa relativa a juros, têm que fazer o 

ajuste fiscal. A maneira de não fazer a dívida crescer é combater o déficit. Do 

contrário, a dívida vai crescer explosivamente. O Brasil está tendendo a ter uma 

dívida bruta de 80% do PIB, o que, para as condições de um país emergente, é 

muito grave. 

 Qual foi o método, então, traduzido no relatório? Falarei de um princípio 

fundamental, para que os Deputados, as Deputadas, os Senadores e as Senadoras 

entendam. Vejam que, em relação às despesas, 82% são obrigatórias e 18% são 

discricionárias. Nesse quadro está embutido um déficit, endividamento. A margem 

de manobra, portanto, no caso de qualquer Governo, é muito curta. Então, o meu 

princípio fundamental no relatório foi não engessar a execução orçamentária, já que 

o déficit é pornográfico, é um déficit gravíssimo, e a rigidez é absurda, é muito 

grande. 

 Para entenderem a rejeição de várias emendas, esclareço que eu não admiti 

nenhuma emenda que fizesse indexação de despesas pontuais, setoriais ou de 

orçamento de órgãos. Eu não acolhi nenhuma emenda que estabelecesse pisos que 

não fossem os pisos constitucionais. Houve propostas generosas, meritórias. Eu já 

fui Secretário de Saúde, já fui Chefe de Gabinete no Ministério das Comunicações, 
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Vice-Ministro do Meio Ambiente, eu não sou insensível, mas não podemos amarrar 

na LDO a construção do Orçamento, não podemos estrangular o Governo. A 

margem de manobra já é muito curta, e nós estamos chegamos ao limite.  

 O próximo Governo, o Governo eleito em 2018, pode ter uma situação quase 

ingovernável de estrangulamento, e aí nós vamos entrar nas despesas obrigatórias. 

Nós vamos ter que rever direitos, legislações e princípios constitucionais que são 

consolidados historicamente, como o piso da educação e da saúde. 

 Também não acolhi nenhuma emenda que protegesse setores, ações ou 

programas de contingenciamento. Foram 670 emendas propondo proteção. Isso não 

quer dizer que não se está considerando prioritária aquela despesa. 

 Conversei longamente com o Presidente da EMBRAPA, que é uma ilha de 

excelência no setor público brasileiro, responsável pelo sucesso, em grande parte, 

do nosso agronegócio. É óbvio que a EMBRAPA é prioritária.  

 As Forças Armadas me fizeram uma série de reivindicações. A Deputada 

Laura Carneiro propôs uma emenda, com a bancada feminina, que preservava 

ações de promoção da igualdade de gênero e de combate à violência contra a 

mulher, solicitando que o investimento não fosse menor do que o do ano passado. 

Todas são meritórias, todas são meritórias. Houve emenda da SUFRAMA, havia 670 

emendas. 

 Mas eu tenho para mim o seguinte: nós somos formados na tradição ibérica, 

latina, por isso há a nossa tradição de ter essa voracidade legiferante. Queremos 

normatizar até como o cidadão tem que dobrar a esquina. A cultura anglo-saxã é 

baseada nos costumes, na vida, a vida precede a lei. Por exemplo, Deputados com 

muito mérito... 

 A respeito do sistema de vigilância sobre o espaço aéreo brasileiro: alguém 

tem dúvida de que isso é estratégico, que não pode faltar? Trata-se de uma coisa 

que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia e que nos protege! Mas não 

podemos, nos instrumentos legais, amarrar isso de tal forma. A vida vai se impor, 

nenhum Governo é insano. Se estamos contingenciando despesas fundamentais, 

discricionárias — essa é uma manifestação do que eu já falei aqui —, é porque o 

buraco é enorme, nós nos metemos numa arapuca fiscal para ninguém colocar 

defeito. 
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 Vou mostrar um quadro da abertura que tivemos, como Relator, porque o meu 

papel é tentar agregar alguma metodologia técnica, mas, ao mesmo tempo, ser 

tradutor da média do pensamento, não se trata de uma coisa unilateral do Relator. 

 Nós tivemos 2.646 emendas, 421 foram aprovadas integralmente, 592 foram 

aprovadas parcialmente e, pela rejeição, houve 1.063 emendas. Então, de 2.646 

emendas, 1.063 emendas, menos da metade, não foram acolhidas totalmente ou 

parcialmente. E há questões que Deputados e Senadores têm que entender porque 

havia uma regra a respeito das emendas individuais. Não é uma coisa discricionária 

do Relator, há uma regra do jogo para as mais votadas, as mais prestigiadas. E aí, 

para fortalecer a questão da EMBRAPA, colocamos em primeiro lugar a ciência e 

tecnologia no agronegócio, foi feita essa hierarquização. 

 Para terminar, eu não vou ler o relatório, ele está disponível, mas eu creio que 

o relatório oferece à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

e ao Plenário do Congresso Nacional um projeto coerente e consistente com o atual 

quadro fiscal brasileiro. 

 Nós vamos discutir depois os destaques, que é uma prerrogativa legítima de 

cada Senador e Deputado, mas este é o meu relatório. E eu estou aberto depois a 

discutir para que possamos agregar, aprimorar, num segundo momento, através dos 

destaques, e incrementar o relatório. Mas eu estou convicto, do ponto de vista da 

consistência, de não fazer concessões para a demagogia e para o populismo. Eu 

conversei muito. 

 Uma das grandes perversidades é a questão do mercado de trabalho da 

juventude. Nossa taxa de desemprego já abraça 14 milhões de brasileiros. Quando 

levamos em conta a juventude, o índice de 14% de desemprego sobe para 28%! Eu 

mesmo estou com uma filha desempregada, eu sei o que é isso, mas nós não 

podemos vender ilusão. As pessoas que prestaram concurso fizeram um enorme 

esforço pessoal, tiveram o mérito de passar em concurso. A PEC diz que, enquanto 

os Poderes estiverem desenquadrados, só é possível a reposição de quadros 

quando um servidor se aposentar. 

 Eu quero esclarecer algo. O Brasil não deu conta de resolver o problema 

previdenciário criando um fundo de previdência capitalizado, como PREVI, FUNCEF, 

PETROS, CENTRUS, em que o aposentado transita da circunstância de ativo para 
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inativo, sai da despesa da empresa ou do Tesouro e vai ser remunerado pelo fundo. 

No caso, como o nosso sistema não é de capitalização, é de repartição simples, em 

que a geração atual de quem está trabalhando paga os benefícios de quem já se 

aposentou, quando o aposentado vai para a circunstância de inativo, ele não gera, 

mesmo tendo a reposição, alívio à economia, alívio fiscal. 

 Então, a PEC é clara. E eu queria dizer que recebi comissões do Tribunal de 

Contas da União — TCU e de outros órgãos. São pessoas que estão com a 

expectativa, porque fizeram um enorme esforço pessoal para passar nos concursos. 

Mas a Lei de Diretrizes Orçamentária — LDO é uma lei ordinária, não é nem uma lei 

complementar, é uma lei ordinária, e não pode contraditar a Constituição, que é a lei 

acima de tudo. E a lei dispõe que, enquanto os Poderes estiverem desenquadrados 

do teto, não é possível outra coisa, expansão de quadros, além da reposição. O 

único Poder que vai poder ainda expandir, mas acho até improvável, é o Executivo, 

que é o único que está enquadrado. 

 Infelizmente, é uma notícia trágica. Eu falei aqui sobre o pacto geracional 

perverso que nós estamos fazendo com as novas gerações. Nós não temos o direito 

de fazer isso. E, por isso, em vez da gastança demagógica e populista, nós temos 

que promover um sério e consistente ajuste fiscal. 

 Esse é o meu voto. Esse é o meu relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos entrar na discussão do 

relatório do Deputado Marcus Pestana. 

 Vou designar o Robson para promover as inscrições. 

 O primeiro inscrito chama-se Senador Ataídes Oliveira. Antes de lhe conceder 

a palavra, quero alertar todos os Senadores e todas as Senadoras, Deputados e 

Deputadas de que, em seguida, nós vamos apreciar os destaques. Nós já temos 350 

e tantos destaques. Eu relato isso e alerto para essa questão, Deputado Marcus 

Pestana, porque é uma questão para qual nós vamos ter que encontrar um 

entendimento. 

 Então, para que os senhores e as senhoras já possam ir pensando sobre 

quais os encaminhamentos nós poderemos traçar com relação a esse assunto, para 

que, quando chegarmos à hora, possamos suspender a sessão, fazer, como bem 

solicitou o Deputado Gonzaga Patriota, uma reunião de Líderes, para ver qual o 
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encaminhamento nós daremos para esses 350 destaques, que poderão chegar a 

400. Se formos votar destaque por destaque, nós vamos, certamente, votar e 

terminar essa votação, talvez, só no próximo ano. Realmente são muitos destaques, 

são justos, são legítimos, mas nós temos que encontrar um denominador comum a 

respeito disso. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Para reforçar a linha de raciocínio 

do nosso Presidente, eu faria uma questão de ordem, pedindo a colaboração no 

sentido de nós discutirmos as matérias daqueles que irão trazer as matérias 

destacadas no momento dos destaques, porque senão nós vamos nos alongar. Para 

quem quiser discutir os fundamentos do relatório, eu acho que é o momento, mas 

para quem quiser discutir matérias destacadas, sugiro deixar para o momento 

seguinte, senão nós não vamos finalizar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, já surgiu uma bela ideia. 

 Então, vamos ao esclarecimento do Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Essa inscrição que fiz agora, então, fica 

inválida, e deveremos aguardar um novo momento de inscrição, já que eu pretendo 

discutir de forma pontual, Sr. Presidente. Seria assim? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A ideia agora é discutir a 

matéria, discutir o relatório. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - A fala do Relator vai em outro sentido: 

haveria agora uma discussão mais genérica sobre a peça que ele acaba de 

apresentar e, num segundo momento, haveria a discussão, aí sim, das emendas 

destacadas de forma pontual. 

 Em sendo assim, eu pergunto se a inscrição que fiz agora permanece ou se 

deveremos nos inscrever num segundo momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Permanece. 

 Consulto inclusive os demais membros se a inscrição feita agora serve para 

agora e serve também para a discussão dos destaques. Há concordância com 

relação a esse tema? 

 Pede-me a palavra para esclarecimento... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pela exposição do 

Deputado Marcus Pestana, se essa inscrição permanecer nessa listagem, nós não 
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vamos administrar o nosso tempo para sabermos se nós iremos debater o conteúdo 

do texto, apresentado pelo Deputado Marcus Pestana, ou teremos a inscrição para 

debater o destaque que apresentamos. Pelo que o Deputado Pestana está 

colocando, de nós apresentarmos o debate do nosso Estado, não é nessa listagem, 

não é agora. Como será o procedimento? Nós teremos que fazer outra inscrição? 

 Quantos Parlamentares apresentaram destaques? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - São 354 emendas. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Há vários destaques 

que não nos interessa. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Isso. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nós vamos 

permanecer aqui até... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - A minha proposta é o seguinte: 

são 354. É humanamente impossível esgotar essa votação ponto a ponto. O que eu 

estou propondo? Se ninguém quiser discutir os fundamentos globais, gerais, 

passaríamos para os destaques. 

 (Não identificado) - Eu gostaria. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - E aí faríamos uma preliminar entre 

os Líderes, os representantes na CMO, de critérios, de como poderíamos 

racionalizar a discussão das 346. Nós abriríamos um tempo preliminar de método 

para ver se conseguimos construir um consenso, para ir afunilando, e, dessas 354, 

chegar a... Há questões mais estratégicas. Há questões ideológicas. 

 Por exemplo, um tema que apaixona o Senador Ataídes Oliveira é a questão 

do Sistema S. Há questões de ideologia de gênero. A paixão é boa. Política se faz 

com o coração quente e com a cabeça fria. 

 (Não identificado) - Ou fígado gelado. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Há questões, como a questão de 

gênero. Há questões do agente comunitário — e está aqui o nosso Presidente da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários. 

 Seria bom se nós pudéssemos selecionar uns 10 temas mais temáticos e 

chegar a um consenso de como lidar com as emendas para ir racionalizando. Mas 
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agora eu acho que, no primeiro momento, seria uma discussão geral sobre os 

fundamentos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - E a complementação do voto? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, Excelências, vou 

encaminhar. 

 Primeiro, temos que votar o relatório. Então, nós vamos discutir agora o 

relatório. Depois de aprovado o relatório, sem prejuízo dos destaques, nós 

partiremos para a apreciação dos destaques. A ordem de inscrição pode ser para 

discutir e apreciar o relatório e pode ser a mesma para a apreciação dos destaques. 

Isso dependerá de V.Exas. 

 De minha parte, eu não tenho problema nenhum de, na hora de apreciar os 

destaques, fazer uma nova lista de inscrição. Para mim, que estou dirigindo os 

trabalhos, isso é o que menos importa. Mas essa hipótese de discutirmos os 

destaques antes de votarmos definitivamente o relatório não é possível. 

 Portanto, nós vamos discuti-lo agora. 

 A lista de inscrição está aqui. Se for do interesse de V.Exas., nós repetiremos 

essa inscrição. Eu acho até melhor que, no momento oportuno, nós façamos uma 

inscrição novamente para discutir os destaques, porque certamente nem todos os 

Parlamentares que desejam discutir o relatório vão também desejar discutir os 

destaques. Então, seria mais interessante fazer uma nova lista de inscrição. 

 Portanto, pela ordem, concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quero só falar sobre uma questão 

de método, senão vai ficar uma bagunça. 

 O ideal seria que houvesse duas listas: uma lista para quem vai discutir a 

LDO ou, vamos dizer assim, globalmente e uma lista para quem vai discutir os 

destaques. Por exemplo, eu e o Deputado Hildo Rocha vamos discutir os destaques, 

não precisamos discutir o texto. O Deputado Pedro, ao contrário, quer discutir o 

texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Em síntese, isso foi o 

que eu falei. 

 Eu vou conceder a palavra ao Deputado Zé Carlos, que tinha me pedido. 
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 Depois eu concederei a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares e a 

V.Exa. Em seguida, encerraremos essas preliminares e vamos à lista de inscrição 

propriamente dita. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

muito obrigado. 

 Em primeiro lugar, eu queria manter na lista a minha inscrição, porque, na 

realidade, a minha fala neste momento é apenas para corroborar com a proposta do 

Deputado Marcus Pestana — que V.Exa. também aqui já citou. A proposta é que, 

por ordem, nós discutamos primeiro o orçamento como um todo, a essência dele, e 

o aprovemos. Depois, passaríamos para a análise dos destaques e, assim, nós 

ganharíamos todos os termos. 

 Então, já que V.Exa. determinou esse rito, muito bem, eu queria apenas 

manter a minha inscrição na hora dos destaques, conforme já está registrado aí. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Será mantida a inscrição de 

V.Exa. 

 Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, 

acredito que, pelo relato que foi feito do Deputado Marcus Pestana, com um parecer 

substancioso, extremamente técnico, esse relatório não vai merecer grandes 

reparos ou sequer pequenos reparos da maioria desta Comissão. 

 Por isso, a minha inscrição — com os elogios devidos ao Relator — é no 

sentido da discussão, do debate em torno dos destaques. Isso é o que me interessa 

neste momento. Reconheço, entretanto, o trabalho voluntarioso e importante do 

nosso Deputado Marcus Pestana, que deu um banho de entendimento, de 

esclarecimento a todos os membros desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado, Senador 

Antonio Carlos Valadares. 

 Concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu queria só que 

o Relator me ouvisse. Na realidade, eu não vou nem ficar para a outra discussão, 
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porque estou sendo chamado para discutir a Medida Provisória nº 778, mas eu 

queria fazer um registro com um depoimento aqui. 

 Há muito eu frequento esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização. Quero elogiar o trabalho do Deputado Marcus Pestana, porque me 

parece que esse é o trabalho na LDO. 

 Nós temos um Orçamento rígido para a Nação. Mas, como V.Exa. exprimiu 

muito bem, para ter o entendimento desta Comissão e da sociedade, a PEC do teto 

não limita o setorial, ela limita o global. E esta Casa vai ter uma oportunidade, no 

limite global, de discutir as prioridades. 

 Antes nós não discutíamos as prioridades, antes nós jogávamos para o 

financiamento, de qualquer maneira, do Orçamento. Agora, não. Vai ser “x” para a 

educação. Aí nós imaginamos que, como foi no ano passado, nós não vamos poder 

aumentar. Vamos, sim, desde que se tire de outra área e se coloque na educação. 

 Então, o Deputado Marcus Pestana está de parabéns, e muito mais porque é 

professor da área e dá um esclarecimento importante. 

 Eu vou pedir permissão para poder editar a fala de V.Exa. e fazer neste Brasil 

uma campanha de educação sobre LDO. Eu acho que nós confundimos muito LDO 

com Orçamento. 

 Parabéns! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Quero cumprimentar o 

Deputado Pedro Fernandes e subscrever também as palavras de S.Exa. com 

relação ao nosso Relator. Já vou conceder a palavra a V.Exa. e depois ao Senador 

Benedito de Lira. 

 Desde o primeiro momento, pude perceber a capacidade de trabalho do 

Deputado Marcus Pestana, o seu envolvimento sadio, respeitoso, receptivo. 

Sobretudo, quero ressaltar a capacidade e a competência de um professor, de um 

economista que realmente nos deu uma aula. Então eu quero me associar a V.Exa., 

Deputado Pedro Fernandes, e cumprimentá-lo e cumprimentar também o Relator da 

LDO. 

 Vou conceder a palavra ao Senador Benedito de Lira. 

 Senador Benedito de Lira, nós vamos iniciar em seguida a discussão. Então, 

se não for um tema de encaminhamento, nós podemos, de repente, utilizar o nosso 
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tempo, que será 5 minutos mais 1 minuto de tolerância, para que possamos 

expressar a nossa posição com relação ao relatório do Deputado Marcus Pestana, 

nosso Deputado Federal. 

 Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Eu queria dar uma sugestão, até 

porque isso é regimental. 

 Eu queria cumprimentar o Deputado Marcus Pestana. 

 Feita a leitura do relatório, vamos discuti-lo e aprová-lo, ressalvados os 

destaques. Vamos aproveitar o momento para discutir. Quem desejar discutir 

discute. V.Exa. o submete à apreciação do Plenário. 

 Aprovado o relatório da LDO, ressalvam-se os destaques, e vamos tratar 

deles, para evitar isto: A e B ao mesmo tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a V.Exa., que é 

um gentleman, um Senador dos encaminhamentos perfeitos. Aliás, devo a V.Exa., 

como protagonista principal, o grande entendimento para designação das relatorias 

setoriais. 

 Eu queria fazer esta referência a V.Exa. Em todas as intervenções que V.Exa. 

está presente, é para contribuir, para somar, para colaborar, sobretudo com este seu 

amigo que não tem, muito de longe, a capacidade e a experiência de V.Exa. 

 Vou conceder a palavra ao Senador Ataídes Oliveira, em seguida ao 

Deputado. Depois nós vamos seguir a relação de inscritos. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Eu quero só fazer um pedido a V.Exa., Sr. Presidente. 

 No momento em que eu for convidado para debater o relatório, eu gostaria 

que V.Exa. permitisse dirigir-me até essa cadeira na mesa. Evidentemente, eu não 

quero a cadeira de V.Exa., como fizeram ontem no nosso Senado Federal. (Risos.) 

 Eu já olhei para o nosso Relator, e conversamos a respeito do tema. Eu quero 

ter a oportunidade, Sr. Presidente, de olhar para os nossos pares, todos os 

membros desta Comissão, e falar sobre este assunto interessante, o Sistema S. 

 O Relator colocou que é uma questão de paixão. Não, infelizmente não é uma 

paixão. Eu diria que é uma questão de responsabilidade e em cumprimento às 

atribuições que me confere como Senador da República. 
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 Então, eu peço a V.Exa. que, se possível, no momento adequado, eu possa 

me dirigir até a mesa para falar com os nossos companheiros. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Com prazer recepciono V.Exa. 

na cadeira à minha esquerda. V.Exa. pode já se dirigir, e, em seguida, passarei a 

palavra a V.Exa. 

 Eu prometi a palavra ao Deputado Célio Silveira. 

 O SR. DEPUTADO CÉLIO SILVEIRA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Como membro do mesmo partido do nosso Relator Marcus Pestana, não 

poderia deixar de cumprimentá-lo pelo excelente relatório que fez. É um relatório pé 

no chão, sem populismo, sem demagogia. Acho que ele vai ser muito útil ao nosso 

País. 

 Parabenizo o meu companheiro Deputado Marcus Pestana. Espero que ele 

continue fazendo esse grande trabalho em prol do Brasil. 

 Eu também quero cumprimentar V.Exa. pela maneira elegante com que 

conduz os trabalhos nesta Comissão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Senador, Sr. Presidente, pela ordem, só 

para o nosso entendimento: já está começando a funcionar a ordem de inscrições? 

O Senador Ataídes Oliveira é o primeiro inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos, então, aos oradores 

inscritos? 

 Vamos discutir o relatório, agora é a discussão do relatório. Inclusive, houve a 

concordância, quando eu me manifestei, do Senador Antonio Carlos Valadares, que 

é um expert nesta matéria também, além de tantas outras do Senado Federal. 

 Vamos à lista de inscrição. O primeiro orador inscrito é o Senador Ataídes 

Oliveira. Em seguida, falarão o Deputado Hildo Rocha, o Deputado Pedro 

Fernandes, o Deputado Maia Filho, o Senador Antonio Carlos Valadares, o 

Deputado Edio Lopes e a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Depois 

temos mais uma lista com uns oito Parlamentares ainda inscritos. O nosso querido 

Senador Hélio José é o próximo inscrito. 

 Está com a palavra o Senador Ataídes Oliveira. 
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 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Venho já me considerando um vencido para tratar deste tema Sistema S e as 

empresas e entidades que o compõem: SESI, SENAI, SESC e demais. 

 Eu queria trazer aqui hoje nesta tarde aos nossos pares uma reflexão sobre 

este tema. 

 O Sistema S foi criado na década de 40, precisamente em 1942, para 

qualificar a mão de obra do trabalhador e levar lazer e saúde a ele. Para isso, por 

meio do art. 149 da Constituição, foram criadas, então, as contribuições sociais, hoje 

consideradas pacificamente pelo Supremo Tribunal Federal como tributos. 

 Pois bem, baseado em uma auditoria feita pelo TCU, em 2011, eu escrevi um 

livro que denominei A Caixa Preta do Sistema S, que está aqui. Esse Sistema S, Sr. 

Presidente, que fugiu totalmente do seu objetivo, foi para o mercado financeiro, 

comercial e mobiliário e deixou, infelizmente, de cumprir as suas atribuições que 

eram e que são, melhor dizendo, qualificar a mão de obra do trabalhador. 

 Prova disso é que as gratuidades do Sistema S... Eu queria passar essa 

informação aos nossos colegas por meio do livro e de um Acórdão do Tribunal nº 

2.527, de 2012, em que o SEBRAE, durante 4 anos, pegando a média de gratuidade 

às nossas médias, pequenas e microempresas, não ultrapassou os 5% de 

gratuidade, ou seja, cobra por tudo que se presta praticamente. 

 Trago informação também a V.Exas. sobre um documento que eu recebi 

recentemente da CGU, da transparência. As arrecadações do Sistema S, de 2016, 

somaram 32 bilhões e 163 milhões de reais, sendo que só de contribuições sociais 

foram 21 bilhões de reais. Já que não há gratuidade e que não é usado este dinheiro 

para qualificar a mão de obra, evidentemente que tem outra função, que é o 

mercado imobiliário e o financeiro. Ou seja, hoje há 19 bilhões de reais aplicados no 

mercado. 

 Eu estou falando muito rápido, Sr. Presidente, porque o tempo é curto, e eu 

quero cumpri-lo. Então hoje o sistema tem 19 milhões de reais no mercado 

financeiro. 

 O que muito me surpreende, Sr. Presidente, meus queridos pares, é que o 

Relator, do meu partido, que admiro muito e quem tem um saber jurídico e fiscal 

enorme, simplesmente virou as costas para as nossas duas emendas, 
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especialmente a emenda em que peço, sob a égide da lei, que essas receitas do 

Sistema S — ratifico que já foram pacificadas como tributos — componham ou pelo 

menos tramitem pela receita da União. É aqui que eu quero chamar atenção dos 

meus queridos colegas. 

 Este Congresso Nacional está cometendo um crime extraordinário. Senador 

Valadares, um dia este Congresso vai ter que pagar por isso. Como é que 21 bilhões 

de reais — é o quinto orçamento da União de impostos — não passam pelas 

receitas da União? Olha a irresponsabilidade, salvo melhor juízo dos colegas, deste 

Congresso Nacional. Eu sei que eu estou vencido. 

 Eu entrei com destaque e peço inclusive ao nosso Relator que aceite o 

Destaque nº 46 e que também faça essa votação em separado. 

 A Legislação é muito clara. Isso é tributo, se é assim, só quem pode arrecadar 

é a Receita Federal, através da Lei nº 11.457, de 2007. 

 Meus queridos pares, eu não estou querendo absolutamente nada de mais. 

Eu só quero, meus queridos pares, que V.Exas. façam uma boa reflexão sobre esse 

tema. Nós estamos falando aqui de 21 bilhões de reais gastos sem transparência, 

sem controle nenhum. Eu gostaria que V.Exas. pensassem nisso. 

 Eu sou Relator da receita, da LOA, e no meu relatório, Sr. Presidente, eu já 

quero adiantar que, em momento algum, eu não abrirei mão de colocar na LOA 

essas receitas do Sistema S. Estou fazendo isso para proteger o Sistema S, porque 

o que o Congresso fez com a PETROBRAS, ao blindá-la, fez que com que chegasse 

aonde chegou essa nossa grande empresa. Se o Congresso blindar o Sistema S, 

como está fazendo há longa data, este Sistema vai acabar, e haverá muita gente na 

cadeia. 

 Eu queria deixar, então, Sr. Presidente, a V.Exa., ao Relator e aos demais 

colegas, a reflexão sobre esse tema. O livro Caixa Preta do Sistema S mostra tudo. 

Se quiserem, procurem-me que eu o apresentarei a V.Exas.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a V.Exa. 

 O próximo inscrito é o Deputado Pedro Fernandes, uma vez que o Deputado 

Hildo Rocha inscreveu-se apenas para os destaques, e ainda assim ele não se 

encontra presente. O Deputado Pedro Fernandes já falou. 
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 Então, vamos ao próximo inscrito, Deputado Maia Filho. (Pausa.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, apenas comunico 

que o Deputado Hildo Rocha está falando na Comissão de Constituição e Justiça, é 

por isso que ele não está aqui, neste momento, mas virá discutir os destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeitamente. 

 Concedo a palavra ao Deputado Maia Filho. 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Sr. Presidente, a situação que queremos 

discutir sobre o relatório do eminente Deputado Marcus Pestana é bastante 

simplória. Na sua complementação de voto, eu gostaria que V.Exa., Deputado 

Pestana, pudesse absorver o nosso pedido. 

 Vejamos, na sessão 1 do anexo VII, fica o entendimento de que as emendas 

impositivas de bancada já seriam obrigatoriamente atendidas através da LDO. Mas o 

que acontece na realidade, não somente no Estado do Piauí, mas na maioria das 

bancadas, é que até o dia 20 de outubro algumas situações podem ser modificadas. 

 Eu vi que, em algum Estado, se não me falha a memória, há dúvida sobre 

alocar o recurso para uma determinada BR que ainda não tenha projeto. Quem tem 

experiência de engenharia, de projetos de BR sabe que pode haver uma situação 

em que o projeto não seja concluído a tempo e que o recurso seja perdido. 

 Então, a nossa solicitação é bastante simples. Eu conto com bom senso de 

V.Exa. de que em vez do termo “obrigatório”, conste o termo “preferencial”, para que 

até a apresentação das emendas, as bancadas possam modificar suas prioridades 

de emenda de bancada impositiva. 

 Quanto à questão dos destaques, como foi acordado com o Presidente Dário 

Berger, este momento não se destinaria a discutir os destaques. Eu queria apenas 

entender. Realmente, o Relator colocou sobre o Orçamento deixar de ser uma peça 

fictícia para ser uma peça real, comparando com orçamento americano, em que, 

para se colocar uma nova despesa, tem que se apresentar um novo imposto. 

Entendemos que algumas situações são prioritárias e certamente nós iremos 

defendê-las. Como V.Exa. disse aqui, nós defendemos com a cabeça fria e com o 

coração quente. 

 Quero falar aqui, en passant, neste momento, da revitalização de um rio 

bastante importante do Piauí, o Rio Guaribas, que está na cidade de Picos. 
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 Gostaria que V.Exa., no entendimento de que destaque poderemos aprovar, 

desse atenção a esse pedido que realmente vem do coração, esse pedido do voto 

complementar quanto às emendas impositivas de bancada. Pelo aceno que V.Exa. 

faz, eu entendo que esse é um assunto já consensual e que V.Exa. vai atender ao 

nosso pedido. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - As duas estão destacadas? 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - As emendas estão destacadas. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Tanto a do Rio Guaíbas... 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Rio Guaíbas. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - E essa também tem um destaque, 

não é? 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Não, esse é um pedido que eu faço... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas isso foi destacado? Havia 

emenda nesse sentido. 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Não, não foi. É um pedido que eu faço. 

Peço a V.Exa. que o coloque no voto complementar que irá fazer. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço ao Deputado Maia 

Filho. 

 Tem a palavra o próximo orador inscrito, o Senador Antonio Carlos Valadares. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, eu já 

tive ocasião de me manifestar a respeito da profundidade do relatório do Deputado 

Federal Marcus Pestana sobre a LDO. Ele se deteve na matéria com muita 

propriedade, estudou todas as metas e possíveis alterações através de emendas 

parlamentares, sempre em obediência a um critério técnico, longe de suas 

preferências pessoais ou atendimento a interesses meramente eleitoreiros ou 

demagógicos, a que ele próprio se referiu. Então, essa é uma peça que merece o 

nosso apoio. 

 Gostaria apenas, quanto à discussão seguinte, sobre os destaques, que 

alguns critérios fossem definidos, já que 350 destaques foram apresentados. Eu 

poderia sugerir desde logo, levando em conta prioridades do Governo Federal, 

emendas que não signifiquem aumento de receita, logicamente. Vamos considerar 
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como exemplo o projeto sobre o Rio São Francisco, um projeto magnânimo, um 

projeto de enorme dimensão econômica e social, que foi iniciado no Governo do 

Presidente Lula e continua no Governo atual. Toda emenda que se referisse a 

projetos prioritários, como esse referente ao São Francisco, desde que não 

houvesse aumento de despesa, seria apreciada com carinho. Ressalto que emenda 

individual foi rejeitada, mas emenda de bancada do mesmo teor foi aprovada por 

V.Exa. Então, poderia ser aberta essa perspectiva, essa possibilidade de prestigiar o 

Parlamentar que apresentou emenda praticamente com o mesmo teor e o mesmo 

objetivo de emenda de bancada, e não teve a proposta aceita por V.Exa. 

 Quanto ao mais, meus parabéns! V.Exa. deu uma grande aula. Tomara que 

todos os futuros Relatores tenham a sapiência, a sabedoria de V.Exa. Digo isso com 

base não só no que foi constatado em seu relatório, mas também, principalmente, 

na escolha do nobre Presidente desta Comissão, que agiu com muito critério ao 

indicar V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Obrigado, Senador Valadares. 

 Concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, meu ilustre Relator Marcus Pestana, eu começo por dizer do 

meu otimismo em estarmos adentrando em uma nova era no tratamento do 

Orçamento da República. 

 Por décadas, houve aqui meras peças de ficção, em relação tanto à LDO 

quanto ao Orçamento. Eu me lembro, Sr. Presidente, quando aqui cheguei, há 12 

anos, de minha primeira intervenção no Orçamento, por meio de emendas. Antes, 

eu fui, todo faceiro, como dizem os gaúchos, conversar com determinado Prefeito no 

meu Estado, fui oferecer-lhe uma emenda, e ele disse: “Deputado, eu não quero, 

porque é perda de tempo. Vocês botam esse negócio lá, a gente faz todo um 

floreado aqui, e na hora não sai. E tanto o senhor quanto eu vamos ficar em maus 

lençóis”. 

 O nosso Relator dá uma demonstração de que os ventos mudam no rumo 

positivo. Talvez o grande marco para este momento tenha sido a emenda 

constitucional que determinou a impositividade das emendas individuais. Eu fui o 
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Relator dessa matéria nesta Casa. Ali eu acho que está o grande ponto de partida 

para que possamos ter um Orçamento real. 

 Sr. Presidente, eu elogio o ilustre Relator, reconheço sua competência. S.Exa. 

nos deu aqui uma aula de Orçamento e, mais precisamente, de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, mesclando tudo isso com frases de espirituosidade e de refinado 

humor, o que colaborou muito para a aceitação, que deverá ser quase unânime, do 

seu relatório. 

 Todavia, Deputado Marcus Pestana, V.Exa. determina a não aceitação de 

qualquer emenda ao Anexo III. Com a devida vênia de V.Exa., eu questiono essa 

definição de V.Exa. Se antes nós tínhamos um Orçamento inteiramente alheio à 

realidade, neste momento não podemos querer determinar que o Orçamento seja 

imexível — termo usado pelo então Ministro Magri. Lembre-se V.Exa. das lendárias 

tábuas de Moisés. Aqueles textos foram escritos em pedras já para simbolizar que 

seriam permanentes, ad aeternum. 

 Se, de um lado, nós queremos que o Orçamento tenha um rumo, tenha um 

fundamento muito próximo da realidade, de outro, Sr. Presidente, seria razoável que 

entendêssemos que esse mesmo parâmetro não pode ser inflexível, como quer o 

nosso ilustre Relator. 

 Na discussão das emendas dos Destaques nºs 94 e 95 — eu já me considero 

inscrito —, nós trataremos mais profundamente da questão de forma pontual, 

trazendo as razões pelas quais nós acreditamos que esses dois destaques não 

podem ser ignorados no relatório final do Deputado Marcus Pestana. 

 Dito isso, manifesto meus agradecimentos a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço ao Deputado Edio 

Lopes. 

 Alerto V.Exas. de que o Relator está anotando todos os questionamentos 

feitos. Ao final das manifestações de todos os Parlamentares que quiserem utilizar a 

palavra para discutir o projeto, ele fará a réplica. Certamente, se houver 

necessidade, nós permitiremos a tréplica, para que tudo possa ser elucidado da 

melhor maneira possível. 

 Agradeço a V.Exa. 

 Concedo a palavra ao Deputado Laercio Oliveira. 
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 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente Dário, cumprimento 

V.Exa. 

 Respeitosamente, também quero cumprimentar o Prof. Marcus Pestana, meu 

colega Deputado na Câmara, uma pessoa extremamente qualificada. Quero 

cumprimentá-lo por este momento e pelo relatório que ele apresentou. 

 Eu gostaria de fazer uma consulta a S.Exa. Antes, Presidente, digo que 

encaminhei um destaque à Mesa. No momento apropriado, eu o discutirei. O 

Senador Ataídes Oliveira, que, infelizmente, não está aqui, fala do Sistema S com 

responsabilidade, segundo ele. Quero dizer a V.Exa. que eu falo do Sistema S com 

paixão. Para todos os argumentos que ele usou, eu tenho o contra-argumento. 

Tenho todas as respostas que ele pediu. Quando for defender o destaque, eu o 

farei. Pedirei a V.Exa., do mesmo modo, que ocupe a cadeira. Eu quero falar 

olhando para os meus pares, porque também vou tentar convencê-los da rejeição 

dos destaques que ele disse que vai apresentar. 

 Eu não quero apresentar agora um contraponto ao Senador Ataídes. É um 

colega. Seria desrespeitoso, ele não está presente. Eu esperarei sua presença aqui 

para fazermos um debate mais qualificado. 

 Eu queria me dirigir ao Relator, ao Deputado Marcus Pestana, com referência 

ao art. 122. Eu preciso da atenção dele, porque ele vai ter que analisar o 

questionamento que vou fazer. O meu colega Deputado Rubens Bueno está 

conversando com ele. 

 No relatório, Deputado Marcus Pestana, no art. 122, V.Exa. faz referência ao 

§ 1º e depois vai para o § 2º. Acrescenta lá o texto, de acordo com o pensamento de 

V.Exa., do qual eu comungo totalmente. 

 Depois, na complementação de voto, que recebi há pouco, V.Exa., no § 1º, 

faz modificação e abre cinco incisos. Eu gostaria de conversar com V.Exa. Eu 

deveria ter ido aí antes conversar com V.Exa. e argumentar sobre isso. 

 Posso ouvir depois a análise de V.Exa. com referência a esses pontos. O meu 

destaque vai exatamente de encontro a esses incisos que V.Exa. inseriu. Eu 

proponho, no meu destaque, a retirada desses incisos, para que o relatório fique do 

jeito que estava. Se fosse isso, eu nem apresentaria destaque, porque a peça, em 

nossa opinião, está muito bem escrita. 
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 Eu sou do Sistema S. Como já disse, sou apaixonado pelo Sistema S. Eu 

dirijo o SESC e o SENAC no meu Estado de Sergipe. Sou Vice-Presidente da 

Confederação Nacional do Comércio. Por entender que esses requisitos não estão 

compatíveis com o que realizamos hoje, encaminhei esse destaque. Eu farei o 

debate com referência especialmente ao Sistema S, contando com a presença do 

Senador Ataídes. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 Obrigado, professor. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Tem a palavra o Deputado 

Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu não vou entrar na discussão de 

mérito, mas quero só esclarecer que essa tentativa de agregar mecanismos de 

transparência foi uma tentativa de construir um consenso com aqueles que pensam 

como o Senador Ataídes. Foi uma tentativa de um passo para evitar um conflito, 

mas com um mecanismo só, sem alterar a dinâmica financeira e orçamentária e 

prevendo mecanismo de orçamento. Foi uma tentativa de construir algo para evitar 

que prolongássemos a discussão sobre isso, já que as contribuições parafiscais têm 

caráter, conforme dizia o Ministro Bresser, de espaço público não estatal. 

 Vamos amadurecer o assunto. Eu não tenho nenhum dogmatismo em relação 

a isso. 

 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - Com muito respeito, eu lhe 

agradeço, Sr. Relator. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu é que agradeço a V.Exa. 

 Passo a palavra à Deputada Professora Dorinha. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente Dário, eu gostaria de elogiar o Deputado Marcus Pestana pelo relatório, 

pela construção e pela boa vontade que demonstrou quanto ao acolhimento. 

Agradeço-lhe, em especial, por ter acolhido emenda específica do meu Estado, 

relativa a hospital universitário, o único do Estado cuja obra já está em andamento. 

 Sei que V.Exa., Deputado, adotou determinado critério de não acolhimento de 

emenda que tratasse de algum tipo de não contingenciamento de alguma área. 
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Dentro do conjunto, no entanto, há uma que apresentei, e eu não poderia deixar de 

falar sobre ela. 

 Esta Casa votou o Plano Nacional de Educação. Assumiu o compromisso 

público, por 10 anos, de alcançar várias metas para o País. Os nossos resultados na 

área da educação estão longe do ideal. Nós estamos entre os países com os piores 

resultados no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. A primeira 

meta aprovada por esta Casa foi a de se chegar, no caso da educação, a 10% do 

PIB. A segunda: a definição de Custo Aluno Qualidade. 

 Foi por isso que apresentei uma emenda reafirmando a importância do Plano 

Nacional e do critério para definirmos o que é uma escola de qualidade, o que 

podemos chamar de escola e o que não passa de um depósito de crianças, o quanto 

isso custa e em quanto tempo o Brasil vai chegar a um modelo ideal. 

 Nós sabemos da situação financeira, do contingenciamento. Isso não é 

novidade para nós. 

 Eu também quero atenção, Deputado Laercio. 

 Eu repito no meu texto a questão do Custo Aluno Qualidade. O que tem que 

haver numa escola? Nós não queremos dizer que toda escola tem que ter piscina e 

refeitório, mas ela tem que ter sala de aula decente, tem que ter biblioteca. Isso é o 

Custo Aluno Qualidade, e a complementação da União é importante. 

 Vou ter oportunidade de discutir as emendas. Fiz destaque de algumas 

emendas que não foram aceitas. Há uma específica, do Deputado Efraim, que tinha 

sido aceita no relatório inicial, e agora apareceu como rejeitada. Eu vou procurar a 

Mesa para tirarmos essa dúvida. 

 Eu queria fazer uma provocação a V.Exa. e a todos nós. O TCU e o Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal estão hoje numa situação que é perigosa para o País. 

Há concurso público realizado, mas não há como chamar nenhum dos concursados. 

No TCU, por exemplo, já há 120 vagas e mais 68 pedidos de aposentadoria. Como é 

que nós vamos lidar com essa situação concreta? Existem situações semelhantes 

na saúde, na educação. Isso vai inviabilizar o funcionamento de muitos órgãos. 

 Eu acho que o País precisa fazer um esforço, talvez enxugar a sua máquina, 

diminuir o número de cargos comissionados, mas nós temos que fazer uma opção. 
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Qual é a lógica do serviço público? Atender à sociedade. Nós temos que priorizar os 

cargos de carreira e garantir que a sociedade, o cidadão seja atendido. 

 Eu sei que as emendas vão ser destacadas. Eu sei que V.Exa., Deputado, já 

foi gestor e sabe deste enorme desafio: lidar com a limitação orçamentária. Mas 

como os órgãos vão funcionar se pessoas estão se aposentando, cargos estão 

ficando vagos, por não se ter como colocar novos servidores para garantir o 

funcionamento dessas instituições? 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu é que agradeço a V.Exa. 

 Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente Dário, primeiro quero fazer 

uma referência também ao nosso Relator, o Deputado Marcus Pestana, pela forma 

aberta com que S.Exa. tem feito o debate com cada um dos Parlamentares, pela 

forma com que se está debruçando sobre o tema. Acho que ele tem feito um esforço 

grande. Por mais que S.Exa. concorde com a lógica do Governo, do ponto de vista 

fiscalista, nós temos essa diferença. E é sobre isso que eu quero falar. Mas eu 

preciso, respeitosamente, falar sobre o esforço que S.Exa. tem feito para tratar 

desse tema. 

 Quanto ao conteúdo, eu diria que esta LDO traz um vício do conceito 

fiscalista. Conforme experiências do mundo inteiro, toda vez que o governo quer ser 

austero faz o discurso de que só gasta o que arrecada e diz que tem de realizar 

reformas. No Brasil, agora, infelizmente, foi feita a reforma trabalhista, e o Governo 

diz: “Não, não houve retirada de direitos dos trabalhadores”. Eu queria que os que 

falam isso pegassem um trabalho intermitente, fossem contratados 

temporariamente. Se se juntar a reforma trabalhista com a reforma previdenciária, 

conforme as condições que estão sendo apresentadas aqui, nenhum trabalhador vai 

chegar aos 40 anos de contribuição. Ou ele não se aposenta, ou vai se aposentar 

mal. 

 Sob a égide da Emenda Constitucional nº 95, este é o primeiro Orçamento 

que nós estamos fazendo. Não estamos contra essa lógica.  

 Esse é o primeiro registro que nós precisamos fazer. 
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 Essa LDO traz nos seus princípios, nas suas orientações, uma fragilização, 

uma precarização do serviço público. No momento em que ela coloca que o servidor 

só será resposto quando sair, ela fragiliza o serviço público. Essa noção nós não 

podemos aceitar. 

 Sobre o Mais Médicos, por exemplo, se nós não colocássemos mais médicos 

do ponto de vista quantitativo, o serviço da saúde seria prejudicado. Se nós não 

colocarmos mais fiscais para fazer uma inspeção sanitária correta, as carnes do 

Brasil vão ter problemas no exterior. Se nós não colocarmos mais professores, nós 

não vamos ter os nossos alunos estudantes em sala de aula. Então, essa ideia de 

diminuir servidores no serviço público ou nos órgãos de fiscalização é exatamente 

contra uma lógica de desenvolvimento inclusivo no País. Esse é o primeiro ponto. 

 O segundo ponto é que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias não aquece a 

economia no País. Eu começo por um dado básico para desenvolvermos a 

economia de qualquer atividade econômica de um País: o consumo. Como é que se 

gera um consumo poderoso na Nação brasileira se as pessoas não têm salário 

bom? O que aparece na LDO sobre salário? Ninguém falou aqui. Os salários estão 

congelados. O reajuste de salário é menor do que o de outras épocas. Este é um 

problema: o povo sem salário reajustado acima de inflação. A lei diz que é para 

acompanhar o IPCA. O salário deste ano já é menor do que em outras situações. 

Então, o que acontece? As pessoas não compram, o comércio não vende, a 

indústria não produz, o que gera desemprego. Isso não aquece a atividade 

econômica. Então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de fragilizar o 

serviço público, também desaquece a economia. 

 Terceiro ponto: eu quero dizer neste último minuto que me resta, nobre 

Relator, que essa Lei de Diretrizes prejudica os pobres deste País. Quem é que 

precisa do Estado brasileiro? Para que existe o Estado? O Estado é exatamente 

para garantir que as pessoas tenham equilíbrio, qualidade dos serviços. Quem tem 

dinheiro vai pagar o seu plano de saúde privado, mas o povo tem ter o SUS. Quem 

tem dinheiro pode pagar o seu plano de previdência, mas nós temos que ter uma 

previdência pública. Quem tem dinheiro pode pagar escola particular para o filho, 

mas o povo precisa da escola. 
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 Na verdade, essa ideia fiscalista do Governo prejudica os pobres deste País. 

E o exemplo mais concreto, eu encerro com esta frase, para dar o símbolo do 

Governo, é exatamente o reajuste zero para o Bolsa Família. 

 Então, estou citando números aqui e dados exatamente para evidenciar que 

essa lógica não é uma lógica boa, e nós discordamos dela. Por isso, nós fizemos 

essa manifestação neste momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço ao Deputado Bohn 

Gass. 

 Concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, sabe V.Exa. que já 

fiz alguns comentários a respeito do relatório do Deputado Pestana. Mas eu queria 

cumprimentá-lo e ao mesmo tempo fazer aqui algumas observações sobre a 

manifestação do eminente Senador Ataídes com relação ao Sistema S. Eu não sei 

como é que ele faz essa série de críticas ao Sistema. Eu vou dar aqui poucos 

detalhes para que os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras, os Srs. Deputados e as 

Sras. Deputadas prestem bem atenção. 

 O Sistema S, Presidente, é formado por um conjunto de ações de empresas 

privadas. Vou ler aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que os Srs. 

Parlamentares fiquem absolutamente atentos, o que disse o Supremo Tribunal 

Federal, no momento em que apreciou o Recurso Extraordinário nº 789.874, do 

Distrito Federal, com repercussão geral. A unanimidade deixou claro que: “Os 

serviços sociais autônomos (...) vinculados a entidades patronais de grau superior 

(...) ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a 

Administração Pública (...)”. 

 Mais embaixo diz que a proposta de integrar a arrecadação do Sistema S ao 

Orçamento Fiscal da União — o que deseja o Senador Ataídes — poderá implicar 

retenção de recurso do Sistema S, o que representará um desvio dos objetivos que 

nortearam a instituição legal de contribuições compulsórias. Diz ainda que a 

remessa, mesmo que de parcela da contribuição arrecadada, para o Orçamento 

Fiscal da União, além de violar — além de violar — o mencionado art. 240, esbarra 

nos estreitos e taxativos limites do art. 165 da Constituição Federal, que rejeita a 

inclusão de receitas estranhas aos dois orçamentos. 
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 Pois bem, Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção do eminente Relator, 

que, no seu parecer preliminar, não toma conhecimento dessa proposta. Ela não 

tem absolutamente nenhum sentido. Eu não sou empresário, não sou funcionário do 

Sistema, nunca participei de nada, apenas defendo uma instituição que cuida das 

pessoas no meu País. 

 Vejamos aqui, Sr. Presidente, o atendimento anual: 12 milhões de pessoas 

em educação profissional básica e continuada — eu disse ontem que o Sistema S 

era o braço direito do Governo, ajudando nas diversas políticas sociais; 49 milhões 

em serviço de saúde e seguridade, vacina e atendimento de saúde para pessoas de 

baixa renda; 90 milhões em merenda e refeições escolares; 90 milhões em ações de 

cultura e lazer; 2,3 milhões de empresas atendidas. 

 Sr. Presidente, além do mais, ele fala em caixa-preta. Há uma indisposição 

com relação ao Sistema S. Lamento profundamente que o Senador não esteja na 

sala. E aqui nós não podemos aceitar indisposição de quem quer que seja. Nós 

estamos aqui decidindo o Orçamento da União e fazendo com que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias possa ser discutida e votada na sessão de hoje, para que o 

Congresso possa apreciá-la na próxima semana. 

 Pois bem, Sr. Presidente, o que diz aqui? As entidades sempre se pautaram 

pela transparência, têm contas auditadas pelo TCU e pela CGU, histórico de 

idoneidade comprovada, agem com correção quanto a apontamento dos órgãos de 

controle. Ora, se este Sistema fosse um sistema... 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu volto a insistir com o 

Plenário e com os interessados nesta sessão para que se mantenham em silêncio 

pelo bom andamento dos trabalhos. 

 Peço desculpas a V.Exa., Senador Benedito de Lira. Vou repor o seu tempo. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Então, eminente Relator Marcus 

Pestana, a V.Exa., que tem responsabilidade no que está fazendo e já demonstrou 

isso com o seu parecer, com conhecimento técnico — V.Exa. não está fazendo 

politicagem, e sim a política de interesse nacional —, eu queria fazer um apelo, para 

que não percamos tempo em discutir matéria que não tem absolutamente nenhuma 

importância para o significado desta reunião e deste Orçamento: que V.Exa., depois 
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de apreciar esse número crescente de destaques a determinadas emendas que já 

foram rejeitas pelo seu parecer, de plano não traga esse destaque para cá, porque 

não tem absolutamente nenhuma fundamentação. É apenas para atender ao desejo 

pessoal do eminente Senador Ataídes!  

 Quando o Senador Ataídes disse ontem que tinha aquele livro Caixa-Preta do 

Sistema S, eu perguntei quem era o autor. Ele disse: “Sou eu”. Confesso que não 

quero ler esse livro, porque na verdade é uma coisa pessoal, não é republicana. E, 

sendo uma coisa pessoal, nós não estamos aqui para discutir nem votar isso.  

 Pelas razões que já apresentamos, digo que o Sistema S na verdade atende 

as pessoas carentes e pobres deste País, com mão de obra qualificada, com 

educação, com ensino básico, com atendimento às pequenas empresas, com 

atendimento em saúde. Milhares e milhares, milhões de pessoas ficam até altas 

horas da noite fazendo serão para de madrugada pegar uma ficha para ter um 

atendimento médico. O Sistema faz atendimento médico para mais de 90 milhões de 

pessoas/ano na saúde pública, o que é uma ação do Governo — mas eles 

tangenciaram os seus recursos para essas ações. 

 Então, nobre Relator, ao encerrar essas observações, eu queria formular mais 

uma vez um apelo a V.Exa.: é um destaque desnecessário, que V.Exa. de plano o 

rejeite! 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a V.Exa., 

Senador Benedito de Lira, e o cumprimento. Foi muito mais do que uma discussão 

sobre o projeto, foi um verdadeiro pronunciamento. 

 Concedo a palavra agora à Deputada Laura Carneiro.  

 Em seguida ouviremos o Deputado Zé Carlos. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, inicialmente quero 

parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos e, em especial, o Relator Marcus 

Pestana, que não só tem feito um belo trabalho neste momento difícil de crise que 

vivemos, mas também atendido, na medida do possível, a todos os Srs. 

Parlamentares. 

 Sr. Presidente, de plano, informo que eu tenho uma reunião importante sobre 

a Ação da Cidadania, um órgão que todo mundo conhece como a ONG do Betinho, 
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da campanha Natal sem Fome. Tenho uma reunião importante sobre esse tema na 

Casa Civil. Então, eu vou, desde já, retirar os Destaques nºs 36, 39 e 41. Então, 

pode considerar esses destaques retirados. 

 Eu queria agradecer ao nobre Relator os acolhimentos, em nome da bancada 

do Rio de Janeiro. Também devem falar a Deputada Rosangela Gomes e o 

Deputado Hugo Leal. 

 O nobre Relator aprovou, no complemento do seu relatório, a estruturação de 

Unidades de Atenção Especializada em Saúde, com a emenda da bancada, 

fortalecendo os hospitais do Estado do Rio de Janeiro, sejam eles federais ou 

estaduais. 

 Ainda, a favor da bancada do Rio de Janeiro, o Relator aprovou a construção 

de uma ligação entre a Linha Vermelha e a Via Ligth, que também era uma proposta 

da bancada da maior importância para o circuito viário do nosso Estado, tendo em 

vista que as outras metas nós já alcançamos. Aprovou — essa é de minha autoria — 

a implantação de uma nova série do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um 

instituto, embora nacional, estabelecido no Rio de Janeiro e que funciona num ex-

hotel, numa área muito valorizada. Em vez de o instituto funcionar lá, poderia 

funcionar muito melhor, criando muito mais leitos, se estivesse em outra área que 

possibilitasse a ampliação do atendimento. 

 Além disso, Sr. Presidente, o nobre Relator aprovou uma emenda 

importantíssima de qualificação, certificação e produção associada ao turismo. Na 

verdade, essa emenda, Sr. Presidente, é para garantir, no ano que vem, a 

realização do carnaval, daquele espetáculo, o maior espetáculo da terra, que é o 

carnaval que acontece no Rio de Janeiro.  

 Então, são os agradecimentos ao nobre Relator. 

 Eu queria, por outro lado, me solidarizar com a questão levantada pelo 

Senador Benedito de Lira, dizendo que, da mesma maneira, estarei a favor do 

Destaque nº 358, que retoma a questão do Sistema S. Eu acho que todos nós 

sabemos da importância do sistema na qualificação de profissionais, na questão 

social. Portanto, não há muito o que discutir. Se essa caixa-preta existe, é bom que 

se faça lá uma CPI e se discuta a caixa-preta. Nós estamos discutindo a Lei de 
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Diretrizes Orçamentárias — LDO, que tem que avançar, para que esse sistema não 

termine. 

 Sr. Presidente, nós combinamos, na primeira reunião de Líderes... Nobre 

Relator, acho que isso é muito importante para todos os Deputados. Se V.Exa. 

puder me ouvir... 

 Nós combinamos na primeira reunião que fizemos, ainda nem tínhamos as 

relatorias, quando V.Exa. foi indicado, que uma emenda que seria de V.Exa. e não 

de um dos Deputados seria a obrigatoriedade, mesmo que proporcional, do 

pagamento das emendas impositivas no próximo ano até o mês de julho, tendo em 

vista a questão eleitoral. Esse foi um acordo feito e, é importante que conste, não 

está na complementação, mas é importante que conste do texto a obrigatoriedade 

de pagamento das emendas impositivas, sejam elas das bancadas, sejam elas dos 

Srs. Deputados, no ano que vem, ou seja, mesmo que proporcionalmente, entregar, 

pelo menos, a metade até julho, em função do período eleitoral. 

 Sr. Presidente, eu queria levantar, em nome da bancada feminina, alguns 

destaques que apresentei, o Destaque nº 40, que diz respeito exatamente à questão 

do enfrentamento da violência contra a mulher. Esta não é uma emenda de autoria 

desta Deputada Laura Carneiro, mas da bancada feminina. Na verdade, eu só a 

destaquei, mas é importante. 

 Para V.Exa. entender, a emenda é muito simples, embora seja uma emenda 

de texto, apenas inclui a promoção à igualdade de gênero e a questão do 

enfrentamento da violência contra a mulher como ação específica. Não fala de 

valores. Enfim, é uma emenda muito simples, é o Destaque nº 40. 

 O Destaque nº 42, Sr. Presidente, fala ainda da questão das mulheres, de 

garantir minimamente as políticas de promoção de igualdade e enfrentamento da 

violência, que o valor gasto no ano que vem nunca seja inferior ao valor gasto em 

2015. E o valor gasto de 2015 — eu lhe dei ontem os números — foi de 104 milhões 

de reais apenas para todo o Brasil. Nada que seja tão grave.  

 Óbvio, os destaques que todos nós apresentamos, ou muito de nós, já citados 

pela Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, tratam da questão dos 

profissionais concursados, especialmente no Tribunal de Contas da União — TCU e 

nos Tribunais de Justiça. Na verdade, ninguém quer abrir novas vagas. O objetivo, 
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Relator, é apenas manter as vagas não apenas as que abriram este ano, mas 

também as do ano passado, que até hoje não foram utilizadas. Então, na verdade, a 

tentativa, enfim — aí estão vários representantes dos concursados —, é para que 

esse concurso não suma. Na medida em que não se consegue contratar os 

concursados com as vagas abertas no ano passado e com as vagas abertas este 

ano, vai-se impedir que esse concurso vingue. Se não pode fazer mais concursos, 

por meio de concurso não há nenhuma chance de entrar alguém, então, para que 

fizeram o concurso, sabendo que os instrumentos de Justiça, as instituições 

judiciárias e, no caso, o Tribunal de Contas, precisam da inclusão de profissionais, 

tendo em vista cada vez mais a necessidade de fiscalização dos orçamentos e das 

execuções financeiras, como faz o TCU, e da questão judiciária, como é o caso dos 

Tribunais de Justiça? 

 Por outro lado, Sr. Presidente, ainda apresentamos, ainda na questão da 

mulher... Eu já sei que V.Exa. quer que eu cale a boca, mas não dá para calar 

porque eu vou embora. E ainda há 54 segundos! 

 Ainda apresentamos, no Destaque nº 155, a tentativa de tirar do 

contingenciamento a questão que diz respeito à violência contra a mulher. Eu sei 

que talvez essa eu não consiga, em função das 600 e tantas. 

 Sr. Presidente, há ainda as emendas apresentadas pela Comissão de Defesa 

da Mulher. 

 Mas eu queria dizer, fechando a minha explanação, que eu me sinto 

absolutamente congratulada, na medida em que tivemos a coragem, como disse 

alguém, mas que não lembro quem foi, de votar, pela primeira vez, uma LDO que 

não é de mentira, nem é uma ficção; é uma LDO que efetivamente quer transformar, 

alterar e produzir as metas possíveis e necessárias. 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É porque o tempo volta. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É alguma coisa contra mim. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O tempo é automático.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É automático? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Dá 1 minuto e, aí, para. 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, entendi! Não era automático 

antigamente. Gostei disso. 

 Mesmo não podendo aprovar todas as emendas — e é natural, nós 

entendemos —, V.Exa. fez o possível. Eu já retiro minha inscrição quanto à questão 

dos destaques, Sr. Presidente. Vou à reunião sobre a Ação da Cidadania e volto 

para complementar a votação.  

 Obrigada a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu cumprimento V.Exa.  

 Observei que V.Exa., na condição de Vice-Presidente da Comissão Mista, 

teve um tempinho extra, mas são tantas proposições que 5 minutos mais 1 minuto 

de tolerância não foram suficientes.  

 Solicitando a compreensão de todos os Parlamentares, concedo a palavra ao 

Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Obrigado, Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Antes, pela ordem, concedo a 

palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.  

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, pedi a 

palavra somente para avisar que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já 

está terminando, e a votação nominal começa daqui a pouco no Senado Federal. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem lembrado. É 

preocupante essa situação. 

 Vamos continuar a nossa reunião concedendo a palavra ao Deputado Zé 

Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, primeiro eu queria pedir a 

V.Exa. que solicitasse um pouco mais de silêncio neste ambiente porque fica difícil, 

temos que falar muito alto. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou pedir, mais uma vez, 

silêncio. (Pausa.) 

 Que tranquilidade! Isso é bom para os nossos ouvidos. 

 Deputado Zé Carlos, V.Exa. tem a palavra. Obrigado. 
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 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Isso é bom para as nossas gargantas 

também, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

 Eu quero, inicialmente, me irmanar com todos os Deputados que fizeram 

referência à condução impecável que V.Exa. tem tido desde as nossas nomeações, 

desde os acordos. Parabenizo-o por isso, porque é algo muito importante. 

 Quero também parabenizar o Deputado Marcus Pestana por toda a 

explanação, e isso não é à toa. O Deputado Marcus Pestana, com toda a sua 

capacidade na área e ainda na condição de professor, fez uma explanação muito 

bela do Orçamento.  

 Mas eu queria apresentar minhas emendas. Colaborando com o pedido do 

Deputado Marcus, já fiz o resumo das emendas que eu queria defender aqui, Sr. 

Presidente, e enxuguei em cinco emendas.  

 V.Exa. disse muito bem que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias que nós 

estamos aprovando funciona como uma caixinha. Quando aprovarmos uma lei 

orçamentária, se não houver essa caixinha, não haverá onde botar dinheiro. E é 

nesse sentido, Sr. Presidente e Sr. Relator, que eu resumi essas emendas. Peço a 

este Plenário, aos Parlamentares, nobres Deputados e Senadores, que aprovem 

essas emendas no sentido de termos condições de lá na frente lutar por esses 

recursos. 

 Essas emendas se resumem apenas em cinco destaques e em dois blocos.  

 O primeiro é o bloco da agricultura familiar. Para todos nós, é unânime a ideia 

do fortalecimento, da importância da agricultura familiar brasileira. Ela é fundamental 

para o crescimento econômico do País. Não há nenhuma dúvida com relação a isso, 

desde aqueles que defendem o agronegócio até aqueles que, como nós, defendem 

o homem do campo, a agricultura familiar. Daí o Destaque nº 185, a uma emenda de 

minha autoria, que trata da educação no campo. 

 Nesse mesmo sentido da agricultura familiar vai também o Destaque nº 183, 

também a uma emenda de minha autoria, que é para a promoção e o fortalecimento 

da agricultura familiar, associado ao Destaque nº 203, à emenda de autoria do 

Deputado Padre João, que também trata da mesma situação. 

 Há este bloco de três destaques e, depois, mais um bloco de dois destaques. 

Trago o Destaque nº 184, Deputado Marcus Pestana, de minha autoria também, que 
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trata da criação de áreas para o assentamento da reforma. Apresentei esta caixinha 

para discussão, porque eu tenho certeza de que o Governo Temer não vai deixar de 

apoiar, dentro daquilo que o orçamento permitir, este projeto tão belo de 

regularização de áreas, para evitar os litígios no campo. 

 Nesse mesmo sentido de proteção das nossas áreas também vai o Destaque 

nº 194, a uma emenda de autoria do Deputado João Daniel, para o reconhecimento 

das áreas dos territórios quilombolas.  

 Portanto, Sr. Presidente e nobre Deputado Marcus Pestana, já atendi ao 

clamor e reduzi bastante, com esses cinco destaques.  

 Queria pedir vênia a todos os Deputados e Senadores que estão aqui, a 

V.Exa., Sr. Presidente, e ao Relator, o nobre Deputado Marcus Pestana. É 

necessário que V.Exas. nos apoiem nestas emendas, nestes destaques. 

 Registro ainda que defendo o Destaque nº 5, referente ao Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, pelo simples fato de que este destaque é apenas para garantir a 

nomeação das vagas já existentes, não há acréscimo de recurso. Se isso não for 

aceito, não vão poder ser contratados esses jovens que foram aprovados e estão 

esperando para substituir aqueles que já se aposentaram. Aí, Sr. Presidente, vai-se 

perder todo o investimento feito no concurso público, será dinheiro jogado fora, e 

haverá uma quantidade de jovens desestimulados por conta de nós não 

conseguirmos aqui deixar a possibilidade de, lá na frente, conseguir recurso para 

essa contratação, de modo que a máquina do Governo funcione adequadamente. 

 Eram essas minhas as minhas considerações e os meus pleitos. Agradeço a 

atenção de todos. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente e nobre Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu que agradeço a V.Exa. 

 Mais uma vez solicito o silêncio dos interessados em participar deste 

encontro, desta sessão, desta reunião. Eu penso que aqui não é ambiente para 

conversa. Se os senhores vêm assistir é uma coisa; mas se vêm conversar, 

desculpem-me, não é esta a finalidade do ambiente. 

 Vou pedir a compreensão mais uma vez de todos. Não é possível eu ter que 

interromper a todo o momento, a toda a intervenção, a todo o pronunciamento, a 
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toda a manifestação dos Parlamentares aqui presentes, para que haja o silêncio 

necessário, compatível com o bom andamento dos trabalhos. 

 Peço mais uma vez respeito. Não é meu costume fazer isso, mas para tudo 

há um limite. Os senhores têm todo o direito de estar aqui, eu mesmo faço questão 

de valorizar os aspectos democráticos e legítimos, mas, por favor, não é para ficar 

conversando e criando dificuldade para a condução dos nossos trabalhos. Conto 

com a compreensão de todos.  

 Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada, nobre Presidente, 

Senador Dário Berger, que tanto orgulha o nosso Estado de Santa Catarina, por 

estar aqui neste Parlamento, em especial presidindo a Comissão Mista, e por sua 

paciência com os encaminhamentos e até com os ruídos que dificultam o trabalho.  

 Também quero parabenizar o nobre Relator. O Deputado Marcus Pestana é 

economista, porém, muito mais do que economista, é um homem da saúde. Pela 

sua sensibilidade como gestor de saúde, ele também trouxe para esta peça 

orçamentária muitas demandas da saúde, em virtude do conjunto de necessidades 

que nós temos.  

 Deputado Pestana, V.Exa. que sempre ouve minhas críticas, eu posso dizer 

que os homens da área econômica esquecem que custeio na saúde é investimento. 

Nós temos grandes exceções, e V.Exa. é um desses homens que conseguem 

trabalhar com os números sem deixar de olhar a importância desses números para a 

vida das pessoas.  

 Sr. Presidente e nobre Relator, eu quero falar de alguns destaques, em 

especial do Destaque nº 237, a uma emenda de minha autoria. O Senador conhece 

bem essa demanda, que é a questão da BR-282, em especial o trecho de Palhoça a 

Joaçaba.  

 Por que fizemos esse destaque? Porque estamos perdendo inúmeras vidas 

nesse trecho e precisamos efetivamente garantir uma terceira faixa, garantir as 

melhorias nesse trecho. Trata-se de uma emenda de meta.  

 Portanto, quero pedir ao nobre Relator, com sua sensibilidade, que 

discutamos em separado esse ponto, a fim de acolher na medida do possível — eu 

acredito que será possível — este texto. 
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 Nós também temos o Destaque nº 173, que é um destaque de Comissão. 

Precisamos inserir na LDO os recursos para os vencimentos dos agentes 

comunitários de saúde.  

 Quero aqui fazer coro com os Parlamentares que defendem o Sistema S. Eu 

fui professora do Sistema S e conheço a importância dele na formação em nosso 

País.  

 O Destaque nº 5 é com relação à questão do Tribunal de Contas da União e 

dos concursados. Precisamos lembrar que quanto mais fortalecemos o controle 

externo melhor será a gestão dos recursos públicos. O Tribunal de Contas teve e 

tem um papel fundamental, inclusive no acompanhamento das questões de saúde 

com o tempo de espera, em especial dos pacientes oncológicos.  

 A Deputada Laura já falou aqui de vários destaques que nós temos com 

relação às políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Eu tenho 

quatro destaques nesse sentido. 

 Nós também temos um destaque à emenda do Deputado Edio Lopes com 

relação ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Precisamos, juntos, 

buscar os encaminhamentos.  

 Deixe-me checar se essa emenda é de meta, nobre Deputado. (Pausa.) Não 

é de meta. A emenda é de texto, nobre Relator. Precisamos fortalecer também esse 

programa, que é desenvolvido muito bem pela Marinha Brasileira. 

 Sr. Presidente, eu compreendo que agora nós estamos sob a égide da 

Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que dispõe sobre os limites orçamentários. 

Mas, dentro do conjunto das demandas, tenho certeza de que haverá sensibilidade 

do nobre Relator com o coletivo dos Parlamentares desta Casa. 

 Eu quero destacar o acolhimento das emendas da Comissão de Seguridade 

Social e Família, que traz em especial um olhar para os atendimentos de média e 

alta complexidade, assim como para a atenção básica, e também das emendas da 

bancada do meu Estado, Santa Catarina. Foram três emendas, duas delas 

impositivas. Uma delas novamente foi para o custeio da média e da alta 

complexidade. 

 Um grupo grande de bancadas está tendo esse olhar para fazer com que 

possamos minimizar os efeitos da Emenda Constitucional 95 para o setor de saúde, 
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porque o custo da saúde é diferenciado, não acompanha os índices nacionais, uma 

vez que o preço de materiais e medicamentos sempre sobe muito mais do que a 

correção da inflação. 

 Obrigada, nobre Relator. Tenho certeza de que, com sua sensibilidade, 

avançaremos nesses destaques e nas emendas apresentadas. 

 Mais uma vez, nobre Senador Dário, obrigada por ser catarinense e por estar 

presidindo esta Comissão tão especial e tão importante. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu é que agradeço a V.Exa., a 

única catarinense que está comigo nesta augusta Comissão.  

 V.Exa. merece de minha parte todo o apreço pelo trabalho que desenvolve 

em Santa Catarina, especialmente na área da saúde, por ter sido Secretária de 

Estado de Saúde. V.Exa. é uma legítima representante de Santa Catarina comigo 

aqui na Comissão Mista de Orçamento. 

 Concedo a palavra agora ao Senador Hélio José. 

 O SENADOR HÉLIO JOSÉ - Quero cumprimentar o nosso nobre Presidente, 

o Senador Dário Berger, e o nosso Relator, o Deputado Marcus Pestana. 

 Peço um pouco mais de tempo, porque eu tenho que falar aqui pela bancada 

do Distrito Federal e pelos meus destaques. Vou começar falando em nome da 

bancada do Distrito Federal. 

 Nobre Deputado Marcus Pestana, nós não podemos crucificar a área pública 

federal, os servidores e a máquina pública por motivos que não são atinentes ao 

global da máquina pública. 

 Eu gostaria que, depois, V.Exa. me respondesse se está prevista a auditoria 

da dívida pública no final da LDO e como vamos fazer essa auditoria, porque sei que 

países como o Equador, quando fizeram auditoria da dívida pública, constataram 

que de 10% a 30% eram considerados gordura que poderia ser queimada. 

 Então, não podemos crucificar a bancada do DF e ver como legítima essa 

questão do TCU. Os Destaques nºs 3 e 4, referentes ao TCU, não ferem a Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016, visto que não criam despesa nem tratam de 

distorções orçamentárias, matérias que serão apreciadas na LOA. 

 Hoje, no TCU há 120 vagas e quase 100 pedidos de aposentadorias. Até 

dezembro muitas vacâncias ocorrerão em decorrência de aposentadorias. Os 
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aprovados em concurso são ao todo 160 candidatos, ou seja, até dezembro haverá 

condições para o TCU nomear todos. 

 O TCU é um órgão auxiliar do Legislativo no controle externo dos gastos 

públicos e tem maior relevância nesse período pelo qual o País atravessa. Pelo fato 

de o TCU ter sede em Brasília, a nossa bancada do Distrito Federal como um todo é 

totalmente solidária ao seu pleito. Por isso, gostaríamos que esse destaque fosse 

visto por V.Exa. 

 Além disso, a bancada no Distrito Federal vê como legítimo o Destaque nº 5, 

referente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT. Esse 

tribunal tem compromisso com a gestão responsável do Orçamento Público e total 

respeito à Emenda Constitucional 95, que é norma suprema do ordenamento 

jurídico. 

 A emenda apresentada luta contra uma barreira burocrática que restringe 

nomeações de cargos vagos em 2015 e em 2016, que constam da totalidade de 

cargos vagos no Tribunal. 

 A queda dessas barreiras não gera impacto financeiro significativo. O Tribunal 

de Contas, sob o comando do nobre Presidente, que é uma pessoa extraordinária — 

neste momento está se recuperando de uma operação no joelho —, poderá realocar 

recursos que já tem para suprir as suas necessidades, de acordo com a Emenda 

Constitucional 95. 

 Portanto, toda a bancada do DF, os oito Deputados Federais e os três 

Senadores da República — eu sou o único que está na CMO —, recomenda esses 

dois destaques do TCU e do TJDFT. 

 Além disso, meu nobre Deputado Marcus Pestana, ainda da bancada do 

Distrito Federal é a emenda do nobre Senador Cristovam Buarque. O Deputado 

Rubens Bueno, que está aqui comigo, também deixou claro isso. Trata-se do 

Destaque nº 93, que dispõe sobre as leis de complementação da União ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação — FUNDEB. 

 Eu gostaria que V.Exa., Deputado Marcus Pestana, considerasse esse 

destaque, de autoria da nossa bancada, com a colaboração do Senador Cristovam 

Buarque. 
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 Tendo tratado dos destaques de bancada, agora vou abordar os meus 

destaques individuais. 

 Na condição de Senador da República, além de reforçar os destaques 

referentes ao TJDFT e ao TCU, apresento o Destaque nº 176, nobre Deputado 

Marcus Pestana, que trata de uma importante região do Distrito Federal chamada 

Itapoã, Paranoá, onde foram construídas unidades do Minha Casa, Minha Vida para 

15 mil famílias, aumentando sobremaneira a população daquela região. No entanto, 

a duplicação da pista não foi feita, aumentando significativamente o número de 

acidentes e o número de mortes no trajeto até aquela cidade. Então, nós precisamos 

da duplicação urgente daquela pista. 

 Por favor, mais um tempo. (Pausa.) Obrigado, nobre Senador Dário Berger, 

meu vizinho querido e grande Presidente. 

 Eu gostaria que V.Exa. levasse em consideração o Destaque nº 176, de meta, 

uma vez que a emenda trata da preservação da vida, com a construção da 

duplicação de importante trecho de via no entroncamento entre Brasília e Entorno. 

 O Destaque nº 175, de meta, trata da emenda para construção do Centro de 

Comando e Controle da Polícia Militar do Distrito Federal e aquisição de software e 

hardware para a modernização do parque telemático, com vistas à instalação da 

solução de cidade segura pela nossa gloriosa Polícia Militar. Por serem esses 

equipamentos muito caros e muito relevantes para o Distrito Federal, seria muito 

importante que esse destaque fosse acatado. 

 O nobre Deputado Rosso e a nossa bancada do DF veem como necessário o 

Destaque nº 252, cuja emenda trata dos concursados da Câmara dos Deputados, 

Deputado Marcus Pestana. Esse Destaque nº 252 pretende impedir que o concurso 

destinado a suprir o quadro de pessoal da Câmara dos Deputados perca a validade 

e não permita a contratação de candidatos aprovados. 

 Obrigado, meu nobre Presidente, pela tolerância. Aqui falei em nome da 

bancada e em meu nome, como Senador da República. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu é que agradeço a V.Exa., 

cumprimentando-o pela defesa dos interesses do Distrito Federal. V.Exa. falou muito 
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bem pela bancada, apresentando as peculiaridades que precisam ser enfrentadas, 

embora tenhamos dificuldades econômicas e financeiras extraordinárias. 

 Agora, vou conceder a palavra ao próximo inscrito, o Deputado Rubens 

Bueno. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

primeiramente eu quero agradecer ao Relator e a V.Exa. o acolhimento da emenda 

que trata da construção do contorno rodoviário de Campo Mourão, no 

entroncamento das BR-487, PR-558, BR-158 e PR-272. 

 Na verdade, é a conclusão da obra. Quando fui Prefeito — eu era Deputado e 

tive que renunciar ao mandato —, fizemos a primeira etapa. Essa foi a segunda 

etapa. Por que isso? Porque está havendo a duplicação da rodovia — está quase 

pronta — de Campo Mourão a Maringá. A Boiadeira, que é a BR-487, está quase 

pronta e muitas obras estão acontecendo naquela região. 

 Esclareço a quem não conhece que, por exemplo, para ir de Brasília a Foz do 

Iguaçu ou se vai por Curitiba, por um trajeto que é maior, ou se vai por Campo 

Mourão. Então, é muito importante esse contorno rodoviário ou anel viário. A obra já 

começou, o projeto está na sua segunda etapa. Por isso, quero agradecer pelo 

acolhimento dessa emenda. 

 Sr. Presidente, eu tenho aqui os destaques apresentados. O Destaque nº 94, 

do Deputado Edio Lopes, trata da operação do Sistema de Controle do Espaço 

Aéreo Brasileiro. Ontem, na nossa reunião, o Deputado Edio Lopes apresentou 

destaque à emenda, e estou aqui me somando a seu pedido. 

 Além do que falou o Senador Hélio Lopes, as emendas do Senador Cristovam 

Buarque... 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - É Hélio José. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Desculpe-me, Senador Hélio José. 

Eu estou com o nome do Deputado Edio Lopes na cabeça e acabei me confundindo. 

 Nós estamos apoiando também o Destaque nº 93, além do que o Senador 

acabou de falar aqui a respeito da educação, que é, inclusive, proposta nacional.  

 Apresento também destaque de emenda referente ao pagamento do SUS. O 

que é isso, Sr. Presidente, Sr. Relator, sobre o SUS? Eu estou falando aqui com 

uma autoridade, o Deputado Marcus Pestana, que foi Secretário de Saúde de Minas 
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Gerais e conhece o assunto. O que é isso? É a Prefeitura fazer um contrato com 

uma OSCIP, contratar médicos, e o valor dessas contratações, que não têm nada a 

ver com a Prefeitura, vão pesar, inclusive, naquilo que nós chamamos de controle, 

ou seja, na Lei de Responsabilidade Fiscal a qual o Prefeito deve seguir. Se é uma 

OSCIP, e o indivíduo não é contratado pela Prefeitura, não é concursado pela 

Prefeitura, não é de carreira da Prefeitura, não há razão de contabilizar esse custo 

na conta da Prefeitura, para somar como se funcionário fosse, quando não o é.  

 O Destaque nº 212 refere-se a uma emenda que foi fruto de uma proposta 

dos Prefeitos da região de Campo Mourão, entre os quais a Prefeita Angela, de 

Farol, que é também Presidente da COMCAM, e o Prefeito Miliossi, de Barbosa 

Ferraz, que fizeram essa reivindicação em nome dos Prefeitos brasileiros. Daí a 

importância de pedir o atendimento dessa demanda. 

 O Destaque nº 227 é relativo à emenda do Deputado Marcos Abrão, que trata 

de regularização fundiária, área em que ele atua, na área de habitação, uma vez que 

já foi Secretário do Estado de Goiás. 

 A Deputada Luzia Ferreira, de Minas Gerais, apresentou emenda que visa 

permitir criar ações no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 

serviços de proteção social. Então, apresento o Destaque nº 224 em relação a essa 

emenda. 

 O Destaque nº 230 refere-se à emenda da Deputada Pollyana Gama, que há 

pouco fez um pronunciamento no Grande Expediente, no plenário — nós estávamos 

lá. E ela está pedindo aqui apoio a um monitoramento inteligente, sistema de 

controle e policiamento ostensivo nas rodovias, em prol da segurança pública. 

Então, eu estou aqui apresentando o Destaque nº 230. 

 O Destaque nº 236 refere-se à emenda da Deputada Eliziane Gama, do 

Maranhão, que solicita retirar do contingenciamento os recursos destinados ao 

Programa 2085 — Redução do impacto social do álcool e outras drogas. 

 Dito isso, eu quero agradecer a V.Exas. e também à Deputada Carmen 

Zanotto, que usou a palavra. 

 Mais do que nunca, Sr. Presidente, Sr. Relator, precisamos dar 

prosseguimento ao nosso trabalho aqui, para votarmos o quanto antes a LDO e já 

entremos na apreciação do Orçamento. 
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 Peço desculpas ao Senador Hélio José pela confusão com seu nome. 

 Estou aqui em nome da bancada do Paraná, especialmente da nossa região, 

e da bancada do PPS. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a participação do 

Deputado Rubens Bueno. 

 Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Cacá Leão, Relator-Geral do 

Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Sr. Presidente, a questão de ordem é no 

seguinte sentido: as inscrições acabaram se fundindo e a discussão do texto acabou 

entrando também na questão da discussão dos destaques. Além disso, a Ordem do 

Dia no Senado está prestes a ser iniciada, o que inviabiliza qualquer tipo de votação 

aqui, nesta Comissão. Então, a questão de ordem que faço, a título de sugestão, é 

de que votemos o texto principal da LDO, apresentado pelo Deputado Marcus 

Pestana, preservados os destaques, e continuaremos, em seguida, a discussão dos 

temas, dos destaques e das sugestões, para que os nossos trabalhos não sejam 

prejudicados pelo início da Ordem do Dia no Senado Federal. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - De minha parte, está acatada 

a sugestão. 

 Consulto V.Exas. se acatam também a sugestão do nosso Relator-Geral do 

Orçamento.  

 Com a palavra o Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, o Deputado Cacá Leão foi 

perfeito nessa sua colocação. Mas eu queria fazer só uma pergunta: os destaques 

seriam votados quando? Ainda hoje? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Hoje ainda, Deputado. 

 Encontram-se ainda inscritos o Deputado Bilac Pinto, a Deputada Gorete 

Pereira, o Deputado Orlando Silva, a Deputada Rosangela Gomes e, evidentemente, 

o Deputado Cacá Leão, Relator-Geral do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

 Bem, eu só queria fazer um pedido. Nós podemos discutir o projeto e os 

destaques. O que estamos percebendo é que estamos discutindo os destaques, e 

não o projeto, e aí acabamos discutindo o mesmo assunto duas vezes, tanto no 
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relatório, quanto no projeto. Evidentemente, V.Exas. têm a palavra para discutir, têm 

o tempo necessário para isso. Mas, para ganhar tempo, pelo adiantado da hora, nós 

poderíamos votar o relatório principal. 

 Depois, eu pretendo suspender a reunião por 5 minutos ou 10 minutos, de 

acordo com a aquiescência de V.Exas., para tratarmos especificamente dos 

destaques, para discutirmos o tipo de encaminhamento que nós vamos dar a esses 

quase 400 destaques. Precisamos de uma ampla reflexão sobre o encaminhamento 

dos destaques. Por isso, eu peço a compreensão de V.Exas. 

 Com a palavra o Deputado Bilac Pinto. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, eu 

quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, e saudar 

aqui, também, o Deputado Marcus Pestana, que é um economista, tem um preparo 

enorme e está fazendo um trabalho extraordinário como Relator do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2018. 

 Cumprimento também o Deputado Cacá Leão, nosso Relator-Geral do PLDO.  

 Eu faço aqui apenas, Senador, uma questão de ordem. A colocação do ilustre 

Deputado Cacá Leão é para que nós possamos encerrar agora a fase de discussão 

e votarmos depois. 

 Então, eu não vou atrapalhar e, de pronto, acato a sugestão do Deputado 

Cacá Leão. Posteriormente, quando nós formos entrar nos destaques, eu gostaria 

de me manifestar também a respeito de um destaque que considero essencial, 

sobre o Sistema S. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa. Fosse eu o 

Relator, considerando o encaminhamento que V.Exa. deu, eu olharia ainda com 

mais carinho para aprovar, evidentemente, a sugestão de V.Exa. 

 Concedo a palavra à Deputada Rosangela Gomes. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Para contribuir com os 

trabalhos, vou abrir mão da minha fala. Irei falar durante a apresentação do 

destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado, Deputada. 

 Está encerrada, então, a discussão da matéria. 
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 Portanto, está encerrado também o prazo para apresentação de destaque. 

 Pergunto ao Relator se gostaria de usar a palavra. (Pausa.) 

 Com a palavra V.Exa., Relator. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Quero só esclarecer: todos os 

destaques estão ressalvados, mas eu, de pronto, estou incorporando, na 

complementação de votos, o pedido da Deputada Laura Carneiro de que as 

emendas não sejam contingenciadas no ano eleitoral, que sejam pagas, ainda que 

proporcionalmente ao período de 6 meses — então, há obrigação de se pagar; um 

ajuste de texto que foi colocado aqui na questão do adendo do Sistema S; e a 

sugestão do Deputado Maia de que deixemos em aberto, como algo preferencial, 

aquelas emendas de bancada que foram selecionadas, mas que não haja vedação... 

Já foram selecionadas duas emendas de execução obrigatória. Mas ele argumentou 

muito bem que questões de projeto, de etapas preliminares, podem inviabilizar uma 

obra. E a bancada queimou o recurso e vai perder o recurso. Eu acho razoável essa 

argumentação. Então, a bancada, embora tenha apontado duas prioridades para a 

execução obrigatória, e não discricionária, poderia, na peça orçamentária, corrigir. 

Nós estaremos incorporando isso já na complementação de voto. Essas foram 

sugestões que brotaram aqui ao longo da discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. 

 Vamos votar então? (Pausa.) Então vamos votar. Foram apresentados 359 

destaques. Vamos passar, então, para a votação do relatório com a 

complementação de voto. 

 V.Exa. quer se manifestar, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - Antes da votação, eu gostaria de 

um esclarecimento do Relator. Na consulta que fiz, V.Exa. disse que... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Fizemos aquela correção do inciso 

II. 

 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - Do § 1º, aqueles cinco incisos. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não todos, só o inciso II. 

 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - O inciso II e o inciso III? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O inciso II. 

 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - Só o inciso II. Está bom. 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É o que cria problemas 

operacionais. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, se V.Exa. ficou 

satisfeito... 

 Concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Só quero verificar algo com o ilustre 

Relator. Tanto eu quanto o Senador Benedito de Lira discutimos a questão de uma 

melhoria do rigor da verificação do CAUC para os pequenos Municípios brasileiros. 

 Nós vimos a redação que V.Exa. produziu, Sr. Relator. Tenho todo o respeito 

pelo seu relatório, o qual reconheço como um dos melhores que já vi nesta Casa, 

mas V.Exa. não traz nenhuma inovação. V.Exa. repete apenas a obrigatoriedade do 

repasse ao ente federado no caso das emendas individuais. Isso já está na 

Constituição, no art. 166, e não precisaríamos trazê-lo para o seio da LDO. Então, 

não avançamos nada. Talvez, se permanecer o texto que está aqui... Desculpe-me a 

ousadia, mas seria mais conveniente que nós o retirássemos para evitar que 

burocratas da Esplanada comecem a fazer confusão entre um texto e outro das 

legislações. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos votar! 

 Minha preocupação é que está para iniciar a sessão deliberativa do Senado, 

aí nós acabaremos prejudicados. Como há entendimento, vamos passar à votação 

do relatório com a complementação de voto e adendo, ressalvados os destaques. 

 Portanto, encontra-se em votação o PLN 1/17. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como estão. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado com o complemento de votos, ressalvados os destaques. 
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 Em seguida, consta da pauta apreciação e votação dos destaques, como eu 

mencionei. Então, peço licença a V.Exas. para suspender a nossa reunião por 10 

minutos, se houver acordo. 

 Ouço com muito prazer a sugestão do Relator, o Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Os Senadores vão ter que se 

retirar agora para irem à Ordem do Dia? Ou vamos avançar aqui? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Ainda não. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu queria levar em consideração 

que há 358 destaques. No meu entendimento, 5 estão prejudicados, porque são 

substitutivos, no sentido de retorno ao projeto original do Executivo. Então, os 

destaques já diminuíram para 353. Desses 353 destaques, 87 são de metas e 266 

de texto. 

 Considerando-se a economia processual, eu entendo que o anexo de metas 

nem deveria constar da LDO, conceitualmente. Eu acho que é uma distorção na 

construção da LDO. Isso é assunto para o Orçamento, quando tem dinheiro na mesa 

para ser distribuído. Meta sem dinheiro é poesia. Eu adoro poesia como arte, mas 

não como execução orçamentária e política pública. 

 Tendo em vista o quadro inicial com as emendas de Comissão, já existem 

mais de 160 prioridades e metas. Eu tenho uma visão clara de que, primeiro, não 

deveriam constar; e, segundo, se é prioridade, quem prioriza tudo não prioriza nada. 

 Mas eu queria propor que, se for necessário fazer uma discussão fechada — 

eu vejo um problema conceitual em diluirmos o conceito de prioridade —, 

acatássemos, em globo, todas as emendas de meta. É claro que ficou uma bíblia de 

prioridades. Mas, se isso não incomoda a Comissão, não vai ser este Relator que 

vai se firmar numa ortodoxia inútil. 

 Aí, restariam 266 emendas de texto. Algumas delas são mais conceituais. 

 Deputado Edio, eu queria esclarecer que adotei a redação que foi oferecida 

pelo Senador Lira. Eu a acolhi e imaginei que contemplava a sua preocupação. O 

Sistema S está destacado, a questão dos agentes comunitários está destacada. 

 Nós teríamos que mapear quais emendas de texto os Deputados presentes 

fazem questão de destacar — o destaque de quem não está aqui já é prejudicado. 

Por exemplo, o destaque do Deputado Maia Filho nós já incorporamos, bem como 
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todas as emendas de metas. O Senador Antonio Carlos também colocou a questão 

de haver emenda de bancada acolhida e emenda individual com texto diferenciado, 

o que já foi corrigido no relatório. A questão das metas, que V.Exa. sugeriu, também 

já seria resolvida. O Deputado Edio Lopes fez sugestões quanto ao Anexo III. 

 Não adianta amarrarmos o Orçamento. Eu sou amicíssimo do Ministro Raul 

Jungmann e teria toda a motivação para defender as ações de defesa e o controle 

aéreo, mas não é esse o ponto. Essas questões vão se impor pela discussão com o 

Congresso Nacional e com a sociedade e pela noção de priorização. 

 O problema é que nós temos “escolhas de Sofia” a fazer — não sei se todos 

viram o filme A Escolha de Sofia, em que uma mãe judia tem que escolher no campo 

nazista qual dos dois filhos vai sobreviver. O Orçamento é assim; quando nós 

estamos numa crise fiscal profunda, temos várias “escolhas de Sofia” a serem feitas. 

Mas essa é uma questão a se avaliar. Acho que deveríamos mapear do que é que 

os Deputados presentes fazem questão. 

 O Deputado Laercio fez uma brilhante defesa do Sistema S, assim como o 

Senador Lira. 

 A Deputada Professora Dorinha fala de metas que foram adotadas, mas 

propõe alguma proteção de contingenciamento — isso eu acho que minaria todo o 

fundamento do relatório. 

 Quanto à questão dos concursos, nós temos um limite constitucional para 

todos os Poderes. Uma coisa é o plano de cargos e salários, o quadro aberto; outra 

coisa é disponibilidade orçamentário-financeira. Todos os Poderes estão 

desajustados. Portanto, não vão poder repor seus quadros. É o que está disposto na 

Constituição. 

 Eu estou vendo que o Presidente está precisando suspender a reunião em 

função da Ordem do Dia do Senado. Então, eu vou interromper a minha fala e 

retomá-la em um momento oportuno. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu queria fazer alguns 

comunicados. 

 O primeiro seria relativo à suspensão da nossa reunião por alguns minutos, o 

que eu gostaria que fosse de comum acordo com V.Exas. Realmente, a Ordem do 

Dia abriu no Senado Federal, e já há votação nominal. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0955/17  12/07/2017 
 
 

 81

 O outro comunicado é que o Presidente Eunício, assim que abriu a Ordem do 

Dia, informou aos Senadores e à população em geral que ele pretende entrar em 

contato com o Presidente da Câmara com o objetivo de convocar uma sessão do 

Congresso Nacional para amanhã. 

 Não está confirmado, mas, pelas informações que recebi agora, se nós 

conseguirmos aprovar os destaques aqui, estaremos aptos a entregar o projeto ao 

Congresso Nacional, o qual estará apto a convocar, então, uma sessão para 

amanhã à noite, e não para segunda-feira, como originalmente estava estabelecido. 

 O Deputado Marcus Pestana quer fazer uma sugestão. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Para ganharmos tempo, eu queria 

sugerir que, durante este intervalo, os Deputados e Senadores aproveitassem para 

trazer aquelas emendas que fazem questão de discutir, mas que não ferem os 

fundamentos de proteção, contingenciamento e indexação, ao nosso Secretário-

Geral. Assim, já mapearíamos as emendas e entraríamos na discussão delas. Os 

Senadores podem pedir a seus assessores que tragam as emendas. Os Deputados 

podem trazê-las pessoalmente ou através de assessoria, à sala de reunião da 

Presidência. 

 (Não identificado) - Mesmo com a Ordem do Dia instalada lá no Senado vai 

ser possível votarmos aqui? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não, a votação ocorrerá depois. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos suspender por 30 

minutos e retornar às 20 horas? (Pausa.) 

 (Não identificado) - Que horas termina a Ordem do Dia? 

 (Não identificado) - Às 20h30min. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Hildo, em função da 

relevância da matéria que estamos apreciando aqui na Comissão de Orçamento, eu 

posso solicitar ao Senador Eunício Oliveira que, na medida do possível e do 

necessário, agilize a Ordem do Dia daquela Casa, para que possamos voltar a nos 

reunir e continuar votando. É o que vou fazer. 

 Então, a minha sugestão é que se suspenda a sessão por 1 hora. Pode ser? 

(Pausa.) 

 (Não identificado) - Pode. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, 1 hora. 

 A reunião será aqui, na sala de reunião da Presidência da Comissão, e nós 

estaremos lá aguardando os assessores, os Parlamentares e todos aqueles que têm 

interesse nos seus respectivos destaques. Então, está suspensa a nossa reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está reaberta a reunião. 

 Concedo a palavra ao Relator, Marcus Pestana, para expressar o seu 

entendimento com relação aos destaques.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Presidente, Senadores e 

Senadoras, Deputados e Deputadas, foram 54 destaques, dentro da metodologia 

que nós aprovamos antes da interrupção, solicitados para serem reavaliados. 

 Então, eu vou, telegraficamente e sem ocupá-los em demasia, dizer do meu 

parecer.  

 Destaques nºs 127 e 128, do Deputado Weverton Rocha, pela rejeição, que 

abrem a possibilidade de obras com transferências voluntárias. A ideia tem relação 

com Câmaras de Vereadores, obras, infraestrutura — gasto com atividade-meio, não 

finalística —, transferência. Depois o Deputado pode defender sua posição. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - O parecer é pela rejeição? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sim, o parecer acerca dos 

Destaques nºs 127 e 128 é pela rejeição. 

 Quanto ao Destaque nº 95, do Deputado Edio, voto pela rejeição, para manter 

a coerência com a minha visão, com os fundamentos do relatório. Todas as 

emendas de Anexo III, independentemente da avaliação de mérito... No caso, o 

Deputado Edio propõe que se ressalve de contingenciamento o projeto do 

submarino, que é um projeto estratégico das nossas Forças Armadas. O parecer é 

pela rejeição não por causa da avaliação do mérito da despesa, mas porque nós não 

temos a possibilidade de engessar a execução orçamentária. O espaço de manobra 

e as despesas discricionárias — eu volto a dizer — representam apenas 18% dos 

gastos primários. Se criarmos um excesso de regras, indexando, criando pisos, 

criando rigidez, criando obrigatoriedade, salvando de contingenciamento, podemos 

inviabilizar a gestão orçamentária. 
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 O Destaque nº 205, do Deputado Weverton Rocha, também é referente ao 

Anexo III, ao FCA. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - O FCA é o Fundo da Criança e do 

Adolescente. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não há coisa mais meritória que o 

Fundo da Criança e do Adolescente — ninguém duvida disso. É uma atividade 

essencial, é uma questão de princípio, de método e de diretriz. 

 O Destaque nº 143, do Deputado Rubens Bueno, que é referente ao Anexo III 

e trata da aquisição de blindados Guarani, é o mesmo caso. 

 O Destaque nº 339 — Anexo III —, do Deputado Laudivio, também trata da 

aquisição de blindados Guarani, o que demonstra o prestígio que as nossas Forças 

Armadas têm aqui. 

 O Destaque nº 94, do Deputado Edio Lopes, trata de uma despesa essencial, 

que é com o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O parecer é pela 

rejeição, porque esse destaque também é referente ao Anexo III, ressalvando, 

obrigatoriamente, qualquer tipo de contingenciamento. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Então, o parecer acerca do 

Destaque nº 205 — aquele que trata do Fundo da Criança e do Adolescente — 

também vai ser pela rejeição? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sim, não pelo mérito, mas pela 

natureza da despesa e pela avaliação. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Só estou anotando, porque vamos 

pedir que isso seja apreciado em separado. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O parecer ao Destaque nº 145 — 

Anexo III —, da Deputada Bruna Furlan, também em relação ao Sistema de Controle 

do Espaço Aéreo Brasileiro, é pela rejeição. 

 Esse é o mesmo caso do Destaque nº 160 — Anexo III —, do Senador 

Fernando Collor, que também trata do Sistema de Controle do Espaço Aéreo 

Brasileiro. 

 Quero que fique claro que eu prezo muito a minha vida e ando muito de avião. 

Então, faço votos de que não seja feito nenhum contingenciamento que prejudique... 
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 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - V.Exa. quer que nós derrubemos 

isso aqui, não é, Relator? Aí V.Exa. fica bem. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não, não. Eu estou convicto de 

que não devemos fazer esse tipo de engessamento. 

 O Destaque nº 168 — Anexo III —, do Deputado José Medeiros, também trata 

do espaço aéreo. 

 Há uma emenda da bancada do Distrito Federal no sentido de dobrar a 

participação do Governo Federal no FUNDEB. O Senador Cristovam Buarque tem 

uma luta histórica pela educação, mas isso teria um impacto fiscal muito grande. A 

emenda é meritória — eu acho que o desafio nº 1 é a educação de qualidade —, 

mas, seguindo-se o critério traçado, ela também foi rejeitada. 

 O Destaque nº 212, do Deputado Rubens Bueno, é uma redação que outros 

apresentaram também e que me parece inadequada, porque acarretaria uma 

interferência na execução orçamentária dos entes que conveniam com o Governo 

Federal, apontando a priorização dos recursos transferidos para pagamentos de 

débitos, com contratos com as OSCIPs e organizações sociais. 

 O Destaque nº 51 — Anexo III —, do Deputado Bohn Gass, ressalva de 

contingenciamento o Programa Mais Médicos, o qual pressupõe contrato de 

trabalho, acordo internacional. É uma despesa essencial, de assistência à saúde 

primária da população. Eu fui Secretário de Saúde durante 8 anos e teria todos os 

motivos para não rejeitar esse destaque, mas trata-se de uma questão de 

consistência do relatório. 

 Quanto ao Destaque nº 55, do Deputado Bohn Gass, que trata da questão da 

delegação, a possibilidade de delegação do Presidente da República aos Ministros 

nos casos de créditos especiais — arts. 46 e 47 — foi parcialmente atendida já no 

relatório preliminar. 

 O destaque do Deputado Nelson Pellegrino — Anexo III — é referente à 

prestação jurisdicional trabalhista, ao custeio da Justiça do Trabalho. A Justiça do 

Trabalho está completamente desenquadrada no teto. O objetivo era preservar a 

Justiça do Trabalho de qualquer tipo de contingenciamento. 

 Também é pela rejeição o parecer acerca do Destaque nº 148, da Deputada 

Bruna Furlan, Anexo III, sobre o SISFRON, que é o Sistema Integrado de 
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Monitoramento de Fronteiras, uma questão estratégica para a segurança nacional — 

ninguém está questionando isso.  

 Esse é o mesmo caso do destaque da Deputada Bruna Furlan sobre as ações 

das Forças Armadas, preservando o contingenciamento — Anexo III —, cujo parecer 

também é pela rejeição. 

 Quanto aos Destaques nºs 3, 4 e 5, do Senador Hélio José, sobre o TCU, o 

Tribunal de Justiça e a própria Câmara dos Deputados, eu resolvi aceitar acolhê-los. 

(Palmas.) Na verdade, isto é até certo ponto inócuo, uma vez que os Poderes estão 

desenquadrados e vão ter que provar o enquadramento no relatório do ano anterior, 

em janeiro. Se esses três organismos estiverem desenquadrados, eles não poderão 

ter expansão de quadro, não por causa da LDO, mas por causa da emenda 

constitucional. No entanto, eu, indicativamente, para não criar nenhum óbice 

preliminar, acolhi as emendas da bancada do Distrito Federal, aqui vocalizadas pelo 

Senador Hélio José.  

 O Destaque nº 252, do Senador Hélio José, é genérico sobre os concursos. 

Então, nós acolhemos só as específicas para o TCU, para o Tribunal de Justiça e 

para a Câmara dos Deputados. (Palmas.) 

 O Destaque nº 169, do Senador José Medeiros, Anexo III, é referente à 

compra dos caças do Projeto FX-2 para a Aeronáutica, também uma questão 

estratégica. Isso mostra o prestígio que têm as Forças Armadas aqui na Comissão 

Mista de Orçamento, mas, pelo mesmo princípio, foi rejeitado. 

 O Destaque nº 172, do Senador José Medeiros, Anexo III, relativo ao 

SISFRON, também foi rejeitado. 

 Os Destaques nºs 45, 46 e 130, do Senador Ataídes Oliveira, referentes ao 

Sistema S, eu rejeitei, pelos motivos expressos na discussão aqui já feita. 

 O Destaque nº 64 é do Deputado Danilo Forte, meu grande amigo, mas prevê 

uma coisa que colide com a Lei nº 4.320, de 1964. Na execução de convênios, 

depois de feita e homologada pelo órgão concedente a licitação, poderia haver uma 

antecipação de 50% dos recursos para a execução da obra, antes da execução da 

obra. Eu acho isso temerário. Nós temos tido tantos problemas com execução de 

convênios, com controle a posteriori, que me parece que, se os recursos fossem 

antecipados, não haveria medição. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas essa antecipação é de Poder para 

Poder? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não, não. Trata-se de 

conveniados, de transferências voluntárias para Municípios. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas não há razão para se fazer 

isso antes da obra. Eu concordo que, se o princípio fosse o de que a primeira 

liberação teria que ser de pelo menos 50% para então avançar, isso evitaria a 

burocracia da Caixa Econômica. Aí, estaria tudo bem: apresentar-se-ia a medição de 

50% da obra, e o desembolso seria necessariamente de 50%. Mas antecipar 50% 

me parece inadequado, e há um óbice legal, a Lei nº 4.320. 

 O Destaque nº 65, do Deputado Danilo Forte, também foi rejeitado, como o do 

Deputado Rubens Bueno, porque interfere na execução, dando um comando e 

ferindo, inclusive, a autonomia dos Municípios, priorizando o pagamento de dívidas 

com OS. 

 Quanto ao Destaque nº 343, do Deputado Laudivio Carvalho, também voto 

pela rejeição, no mesmo sentido.  

 Quanto ao Destaque nº 40, da Deputada Laura Carneiro, nós fizemos uma 

afirmação de prioridade para as políticas de combate à discriminação à mulher e 

para as políticas de combate à violência contra a mulher, mas a Deputada propõe 

uma explicitação detalhada no Orçamento. Só que se trata de ações transversais, 

que dizem respeito a direitos humanos, saúde, educação. Então, há certa 

inviabilidade operacional. 

 Também da Deputada Laura Carneiro, Vice-Presidente desta Comissão, há o 

Destaque nº 42 e o Destaque nº 155, fixando um piso de referência rígido para as 

políticas voltadas para a mulher. Portanto, voto pela rejeição desses destaques, por 

dizerem respeito ao Anexo III, que é livre de contingenciamento. 

 É da Deputada Laura Carneiro também o destaque relativo à preservação de 

receitas de convênios e doações. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - (Ininteligível.) Mas isso estava na 

LDO. 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Antes estava na LDO — V.Exa. 

tem razão. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O único que V.Exa. acolheu... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Qual? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O que é coletivo. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Esse já foi acolhido. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. já falou? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Já, já está incorporado. 

 Destaques de nºs 107 a 123, todos da Senadora Lúcia Vânia.  

Anexo III, para a EMBRAPA, rejeitado.  

Destaque nº 108, da Senadora Lúcia Vânia. Imposição de que haja recurso 

nas ações que ela propõe. Rejeitado.  

Destaque nº 109, da Senadora Lúcia Vânia, Anexo III, para a área da saúde. 

A saúde já é protegida pelo piso constitucional. Então, até certo ponto, ela já está 

blindada para contingenciamento, e eu acresci recursos, 0,7%, pelo crescimento 

demográfico. 

 Destaque nº 110, da Senadora Lúcia Vânia. Rejeitado. Anexo III, Lei Kandir, 

compensação por exportação. Nós estamos obrigados, por decisão do Supremo 

Tribunal Federal, a votar até dezembro uma lei complementar criando a 

normatização, em se tratando da compensação, da Lei Kandir. Desta forma, o 

Congresso, no momento próprio, vai se pronunciar sobre este assunto. Não é na 

LDO que vamos resolver, mas sim na votação da lei complementar, que o Supremo 

nos deu até dezembro para aprovar. O Senado já está trabalhando nesta questão, 

porque se trata de um assunto federativo. 

 Portanto, rejeitados os Destaques de nºs 111, 119, 120, 121, todos sobre a 

Lei Kandir, o Destaque nº 122 (Anexo III), da Senadora Lúcia Vânia, para a 

EMBRAPA, e o Destaque nº 123 (Anexo III), da Senadora Lúcia Vânia, para a área 

da saúde. 

 O Deputado Raimundo, que é meu grande amigo, ficou bravo, com a 

transposição da... Eu fui Secretário de Saúde por 8 anos, ele sabe, sou Vice-

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários. Eu teria 

todos os motivos, mas, volto a dizer, trata-se de uma questão de consistência.  
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 O Destaque nº 206, da Deputada Rosangela Gomes, prevê uma explicitação 

ou uma clareza maior na apresentação da questão da amortização. Há muita 

confusão em se tratando de rolagem, amortização, juros nominais e juros reais. Há 

uma discrepância entre a expressão orçamentária dos juros, que são juros reais, e 

os juros nominais no sistema do Banco Central. Portanto, o Destaque nº 206, de 

autoria da Deputada Rosangela Gomes, foi acolhido, aprovado. 

 Destaque nº 97, do Deputado Edio Lopes, diz respeito a passagens aéreas.  

A LDO veio omissa quanto ao uso passagens em classe executiva. Houve 

uma pressão da mídia. O Presidente da República deu uma entrevista, admitindo 

recuar. O Ministro do Planejamento dirigiu ofício ao Presidente, propondo que fosse 

mantida a proibição, genérica e total, ao uso de classe executiva. Eu sou muito 

austero, sempre fui, mas acho que é uma visão tacanha não enfrentarmos isso e 

mandar um Ministro para a China, para a Rússia, para o Japão, para a Austrália, ou 

um Deputado, qualquer pessoa... 

A questão é a avaliação do mérito ou da importância da viagem: se é trem da 

alegria ou festa, ou se é para a negociação de um empréstimo e tal.  

Então, eu chamei a mim uma coisa que não estava recomendada e criei 

várias categorias: pessoas com deficiência, pessoas acima de 65 anos. Aí, 

perguntaram-me por que 65, já que o Estatuto do Idoso fala em 60 anos, mas nós 

subimos o sarrafo na reforma da Previdência. Como fui da Comissão da Reforma da 

Previdência, eu não queria levar na testa este argumento. 

Então, está excepcionalizado em se tratando de pessoas acima de 65 anos, 

nos casos de viagens acima de 8 horas e no caso dos chefes de poder. Acho que 

isso está bem contemplado, está razoável. O Ministro, ou equivalente, terá apenas 

que atestar a importância da viagem. 

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - V.Exa. poderia dar a relação das 

autoridades alcançadas por essa... 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Os Presidente de poder: Senado, 

Supremo, Tribunais Superiores; e congêneres: Procuradoria-Geral da República, 

Defensoria-Geral da República. Só os titulares, os Presidentes. Mas outras 

categorias, por exemplo, os comandantes militares, são contempladas. A maior 

parte dos comandantes tem mais de 65 anos ou suporta uma viagem de 8 horas em 
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classe econômica. Eu acho um absurdo. Isso praticamente criaria um impedimento 

apenas na América Latina.  

Portanto, eu acho altamente razoável a formulação e resolvi assumir o risco, 

porque a recomendação do Executivo era cercear qualquer tipo de viagem 

executiva.  

Eu fui negociar um empréstimo no Japão quando era Secretário de 

Planejamento e levei 3 dias para entrar no fuso por causa do jet lag. 

A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Nos Estados Unidos também são 

só 7 horas, não é? 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sim, um decreto da Presidente 

Dilma fixou 8 horas. No caso de Miami são 8 horas.  

O destaque do Deputado Hiran Gonçalves, da Comissão de Seguridade, 

quanto à questão dos agentes, já foi acolhido parcialmente. Vai estar explicitado que 

tem que ter uma rubrica específica dando transparência à reserva para 

remuneração. Eu só não incorporei, como não incorporei nenhuma indexação e 

fixação de despesa, a questão do aumento, mas vai está explicitada a reserva 

orçamentária para o pagamento de agentes. 

No caso da bancada do Ceará, há um problema operacional muito detalhado 

que conflita um pouco com o texto da portaria atual. A emenda é extensa e é um 

assunto típico para portaria sobre execução de convênios e liberações, com cujo 

teor eu concordo, mas ela está em conflito. A última portaria que regula este assunto 

já avançou mais. Portanto, por dificuldades de natureza operacional, que não é um 

assunto próprio para uma LDO, eu me permiti rejeitar.  

Agora, o Destaque nº 132, do nosso grande Senador Antonio Carlos 

Valadares, apoiado com ênfase pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos e 

secundado pelos Deputados Júlio e Gonzaga Patriota. Não é fácil enfrentar um 

lobby desses. O Nordeste sabe expressar com força seus interesses e o faz muito 

bem. A Deputada Gorete apoiou também. 

É o voto do Relator. Nada impede que, na sequência, uma ou outra dessas 54 

ações, aquelas que não foram acolhidas, seja submetida à discussão e a voto, mas 

eu pelo mesmo critério... A integração nacional é um projeto que a transposição faz 

numa região pobre, teria todos os argumentos, como o caça da Aeronáutica, como o 
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submarino da Marinha, como o Fundo da Criança e do Adolescente. Mas não é esta 

a questão, não é uma avaliação do mérito da despesa.  

Então, rejeitado, sujeito à apreciação. 

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Relator, requeremos que se vote 

em separado. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sim. O Presidente vai acertar com 

V.Exas. um processo racional para não irmos até às 4 horas da manhã. 

O Destaque nº 133, do Deputado Antonio Carlos Valadares, permite despesas 

administrativas na execução de emendas. Como já é praxe, está se reafirmando, foi 

acolhido e aprovado o Destaque nº 133.  

O Destaque nº 283, do Deputado Laudivio Carvalho, foi rejeitado. Não é 

possível fazer contrapartida com reserva de contingência. A reserva de contingência 

destina-se a eventos não planejados: acidentes climáticos, catástrofes. Trata-se de 

algum tipo de evento não esperado. A contrapartida, não. Quando se convenia, está 

se assumindo... A própria Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe, no seu art. 25, a 

dispensa de contrapartida. O uso da reserva de contingência também se 

enquadraria nisso. 

O Destaque nº 286, também do Deputado Laudivio Carvalho, colide com o art. 

25, ao delegar ao Ministro, ao chefe do órgão que convenia, a possibilidade de 

diminuir, aumentar ou dispensar. Então, como entra em conflito com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de status jurídico superior à LDO, que é uma 

lei ordinária, como a Lei de Responsabilidade é uma lei complementar, prevalece o 

entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, rejeitado o destaque. 

No caso dos Destaques de nºs 346, 347, 348 e 349, que dizem respeito à 

diretriz de que as políticas públicas têm que combater as desigualdades, nós não 

entramos no mérito. Nós acolhemos essas emendas parcialmente, com ajuste de 

texto, para não trazer para a LDO uma discussão ideológica sobre o conceito de 

gênero e tal. Portanto, nós estamos acatando e vamos simplesmente indicar que as 

políticas públicas têm que ter como viés principal o combate às desigualdades.  

Era o que eu tinha a relatar. Esta é a opinião monocrática do Relator. 

Eu queria, de pronto, fazer um agradecimento à Consultoria Técnica de 

excepcional qualidade que temos na Câmara e no Senado. Nós ficamos trabalhando 
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na sexta-feira das 9 horas da manhã até às 10 horas da noite para estarmos em 

condições de cumprir nossa tarefa. Agradeço, portanto, à Consultoria Técnica.  

 Este é o parecer monocrático do Relator, com o apoio da excelente 

Consultoria Técnica. Mas a Comissão tem soberania para, num processo que eu 

espero seja racional, com economia processual maximizada, fazer a votação do 

relatório. 

 Sr. Presidente, seriam estas as minhas considerações. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou conceder a palavra a 

todos, indistintamente. Mas, primeiro, preciso colocar em discussão o parecer do 

Relator quanto à apreciação dos destaques. 

 Eu consulto a V.Exas. se reabrimos as inscrições ou se mantemos as 

anteriores. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Relator, eu vou fazer uma 

pergunta. Assim, eu economizo tempo. Nem vou fazer uso da palavra. 

 O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Eu estou na frente, Sr. 

Presidente. Também quero fazer uma pergunta ao Relator. 

 (Não identificado) - Eu também quero. 

 (Não identificado) - Eu abro mão, para o colega fazer a pergunta, mas 

também quero perguntar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só um minuto. Vamos 

organizar. Vamos ter que abrir a lista de inscrição novamente, Deputado Hildo, 

porque nem todos estão presentes. O Senador Ataídes, por exemplo, era o primeiro 

inscrito, mas não está aqui.  

Eu consulto a V.Exas. se vamos fazer novas inscrições, ou se vamos manter 

a lista de inscrição.  

(Não identificado) - Vamos manter. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, então vamos mantê-la. 

 Agora passo a conceder a palavra, pela ordem ou para questão de ordem, por 

3 minutos. 

 Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares, que me tem 

insistentemente solicitado. 
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 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, o 

critério deve ser tão somente o de equilibrar as votações. Comecemos pela Câmara 

dos Deputados e, de forma alternada, ouvimos os Senadores. Logicamente, a 

Câmara dos Deputados tem muito mais destaques e naturalmente vai ter uma 

vantagem, uma vantagem legítima. 

 Estou fazendo este pedido porque preciso viajar. Como sou do Senado, 

gostaria que, quando chegasse a nossa vez, o Deputado Raimundo Gomes de 

Matos fizesse a defesa da emenda. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Justamente neste 

sentido, nós temos uma emenda... 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Quando chegasse a 

minha vez, eu gostaria que ele fizesse a defesa do destaque. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra para uma questão 

de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeitamente. Vamos 

encaminhar desta forma. 

 Seguindo a relação de inscritos, concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha. 

(Pausa.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, Sr. Presidente. Antes disso... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos seguir a lista. Foi o 

combinado. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra para uma questão 

de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Questão de ordem? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, faço uma 

sugestão. Eu imagino que nós não vamos votar nominalmente a maioria dos 

destaques. Se V.Exa. concordar, talvez o ideal seja votar os destaques 

absolutamente... Todos os Deputados da bancada do Nordeste consensualizaram 

um destaque para ser votado nominalmente, mesmo sem verificação de quórum. O 

PDT também consensualizou votar apenas dois destaques.  
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 Enfim, eu não vou colocar nenhum dos meus em votação individual. Talvez se 

pudéssemos saber quais são os destaques que eventualmente... Sugiro isso para 

ver se é possível montar uma votação, senão... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O Senador Ataídes, por exemplo, 

estava inscrito, e não está presente. Ele disse: “Eu já estou derrotado”, e eu acho 

que não. 

 A Deputada Laura já está dispensando a discussão. 

 Podemos concentrar a votação. Acho que deveríamos discutir e votar só 

aqueles que eu não consegui convencer ou... 

 Essa era a minha pergunta. 

 (Não identificado) - Concordamos. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Então, individualmente, vamos ter 

a garantia de discuti-los e votá-los?  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O que nós temos que fazer, 

pelo que eu posso imaginar, é primeiro votar em bloco, digamos, o parecer do 

Relator, antes de individualizarmos. Votamos em bloco o parecer do Relator, 

ressalvados, pela manifestação de V.Exas., os destaques que porventura não 

tiverem sido contemplados e aqueles cujo parecer do Relator V.Exas. não tiverem 

acatado.  

Perfeito? (Pausa.)  

Não? (Pausa.)  

Alguma dúvida quanto a este encaminhamento? 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Está correto. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

 Tendo em vista a impossibilidade de votação no Senado e, por outro lado, o 

fato de que já votamos o texto... Como já está votado o texto, nós agora teríamos 

que votar os destaques. Como nós não podemos votar porque o Senado está 

funcionando, minha sugestão é que façamos o seguinte: todos têm os seus 

destaques na mão, não têm? Então, começamos a retirá-los. Eu vou começar pelo 

meu. Assim, fica mais fácil. Retirando, vão sobrar três ou quatro destaques. Se 

todos retirarem, resolve-se o problema. 
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 Portanto, Sr. Presidente, eu retiro os Destaques de nºs 35, 37, 40, 155. Os 

Destaques de nºs 157 e 158 estão aprovados, portanto estão prejudicados. Foram 

aprovados com a emenda do Senador. 

 (Não identificado) - É uma sugestão. Sr. Presidente, eu não... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu quero fazer uma nova 

sugestão. Vamos seguir a lista de inscrição. Evidentemente, o Senador ou o 

Deputado que já se sente contemplado nem precisa utilizar a palavra. Aquela 

emenda que se quer efetivamente que seja colocada novamente em destaque, nós 

vamos colocar, para receber novamente um parecer do Relator. Depois nós vamos 

votar. Se vamos aprovar ou se vamos rejeitar, fica estabelecido este 

encaminhamento. 

 Então, seguimos a ordem de inscrição. 

 Com a palavra o Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Só para colaborar com a sua sugestão, 

acredito que os destaques que foram contemplados, de maneira global, já deveriam 

ser considerados, por todos nós que estamos presentes, retirados, porque ficaria 

exatamente a sua proposição, e o encaminhamento seria mais rápido. Não precisa 

declarar que está retirando, não. Já fica declarado, não é, Deputada Laura? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está certo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Era só essa a sugestão a V.Exa., para 

agilizar a sua proposta, que é muito boa, por sinal. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. 

 Com a palavra o Deputado Júlio Cesar.  

 O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, sou Coordenador da 

bancada do Nordeste e quero fazer um apelo ao Relator: Deputado Marcus Pestana, 

essa transposição é problema de vida. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Esse assunto já está separado 

para votarmos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Esgotados todos os 

entendimentos, vou seguir a lista de inscrição. Agora são 3 minutos, com uma 

pequena tolerância, se for necessário. 

 O primeiro inscrito é o Senador Ataídes Oliveira. (Pausa.) Ausente. 
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 O segundo inscrito é o Deputado Hildo Rocha, que tem a palavra por 3 

minutos. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador 

Dário Berger. 

 Deputado Marcus Pestana, agradeço a V.Exa. por ter aprovado as nossas 

três emendas que beneficiam o Maranhão, mas quero tocar em um assunto 

importante, que é a emenda do Deputado Weverton Rocha. 

 V.Exa. rejeita a proposta do Deputado Weverton Rocha, e quero fazer a 

defesa dela. Já fui Vereador e Presidente de Câmara de Vereadores e sei que o 

orçamento delas é muito limitado, até porque a própria Constituição assim 

estabelece. 

 Obviamente, no Brasil são 5.570 Municípios, mas 5 mil Municípios não têm 

condições de fazer investimentos. Custeio até que têm, mas investimentos não. 

Então, entendo que a importância da Câmara de Vereadores é grande, porque ela 

fiscaliza o Executivo Municipal. 

 De nada adianta mandarmos dinheiro para a educação no campo e para a 

saúde, Deputado Zé Carlos, se não houver o fiscal lá, que é o Vereador, e se ele 

não tiver condições de trabalhar. Então, essa proposta do Deputado Weverton 

Rocha é boa. 

 V.Exa. poderia, inclusive, colocar no texto que seriam priorizadas apenas 

emendas Parlamentares para a construção de prédio de Câmaras, para a reforma 

de prédio de Câmaras, porque julgo que isso seja muito importante. 

 Quero apenas tratar desse assunto e pedir a V.Exa. que reveja essa posição, 

porque tenho certeza de que isso não vai aumentar a despesa da União, nem vai, de 

forma nenhuma, inviabilizar a administração da Prefeitura, muito pelo contrário: vai 

melhorar. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Deputado Hildo Rocha, entendo 

que a minha missão finalizou. Agora esses assuntos estão entregues à soberania do 

Plenário.  

 Eu tenho uma convicção, uma visão de prioridade. Nós temos muitos gastos 

finalísticos na educação, na segurança, na saúde, e há Câmaras que têm 
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orçamentos já amarrados e defendidos. Além do mais há soluções de prédios 

públicos que podem ser utilizados. Mas não quero participar da discussão. 

 Sr. Presidente, na verdade, acredito que tínhamos que fazer uma chamada 

por emenda. Deveríamos ser mais objetivos e passar a lista de emendas. Por 

exemplo, estou entendendo que o Senador Ataídes Oliveira não quer insistir, porque 

ele não está presente. A Deputada Laura Carneiro já abriu mão das cinco dela. 

Então, em vez de o diálogo ficar aberto aqui e sem amarração, poderíamos chamar 

destaque por destaque. Não quero nem participar da discussão, já externei a minha 

posição. Agora é uma discussão do Plenário. 

 Vou tentar não falar mais, só se for pedido algum esclarecimento, mas 

aproveito para dizer que cometi um erro de uma emenda da auditoria da dívida 

pública que ficou perdida em meio a tanto papel e peço que isso seja observado. Eu 

dei parecer pela rejeição, porque essa é uma das lendas urbanas que imperam. A 

composição da dívida é totalmente transparente. 

 Quando se entra no site do Banco Central, sabe-se quais são as dívidas 

contratuais com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

com o banco japonês, sabe-se que tipo de título o Tesouro lançou. Então, não há 

nenhuma caixa-preta na dívida pública. Isso é um mito, é uma lenda urbana. Eu 

propus a rejeição, mas há pessoas que não concordam. 

 Volto a dizer, juro é um preço do dinheiro que é emprestado para o Governo. 

A Constituinte incorreu no mesmo erro, que é tentar tabelar juro. Juro é um fato que 

se dá no mercado, não é como uma despesa, por exemplo, igual à compra de tantos 

ônibus para o transporte escolar e se colocar isso no orçamento. Com relação a 

juros, não é assim. Por isso, é diferente a questão da dinâmica da dívida. No 

entanto, quero colocar o Destaque nº 164, que propõe auditoria e que, por esses 

motivos, rejeitei. 

 Pretendo não falar mais. A minha sugestão é que leiamos destaque por 

destaque, apontemos e vejamos se queremos ou não discuti-lo. Já temos dois casos 

aqui da questão do Sistema S, mas o Senador Ataídes Oliveira não está presente, e 

o da Deputada Laura Carneiro, que já abriu mão. Isso se não houver ninguém que 

queira insistir na votação, como foi o caso do Deputado Hildo Rocha, ao apoiar a 

emenda do Deputado Weverton. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Peço silêncio! Até 

engrenarmos os trabalhos, vou pedir silêncio também aos Parlamentares.  

 Quero só fazer um esclarecimento, porque talvez possa ainda existir um mal-

entendido. Esta fase é única e exclusivamente para a identificação da emenda que 

os Parlamentares membros desta Comissão querem destacar. Então, não precisa 

nem fazer justificativa, que será após, é claro que para pedir apoio, para a 

aprovação, etc. Agora, para agilizar os trabalhos, seria interessante o Parlamentar 

inscrito identificar o destaque, nós vamos identificá-lo aqui e depois votamos em 

globo, ressalvados os destaques.  

 Nós precisamos de um novo parecer do Relator ao destaque. Se o Relator 

mantiver o seu parecer contrário, e nós desejamos aprová-lo, vamos ter que aprová-

lo com o parecer contrário do Relator. Então, gostaria que ficasse bem entendida 

essa primeira fase, para ganhar tempo: é só identificar as emendas, os destaques, 

de preferência com o número que está naquela relação de trezentos e cinquenta e 

tantos, que já foi reduzida para 54. É aquela relação original que efetivamente já foi 

reduzida. 

 Vou conceder a palavra agora ao Senador Antonio Carlos Valadares.  

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Vamos ser rápidos, 

conforme V.Exa. recomendou. Nós temos interesse no 133 e no 83. A defesa vai ser 

feita pelo Deputado Raimundo. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - V.Exa. se refere ao 132. O 133 foi 

acolhido. É aquele das despesas administrativas. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Desculpe-me, é o 132 

e o 83, sobre a transposição. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu também quero subscrever 

esse destaque. (Risos.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, o Deputado Edio Lopes vai 

solicitar a inclusão para discussão e votação do Destaque nº 95, já que a nossa 

Líder do PR, a Deputada Gorete Pereira, está incumbida de fazer a defesa e de 

solicitar a votação do Destaque nº 94.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito! Agora engrenamos. 
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 Tem a palavra o Deputado Victor Mendes.  

 O SR. DEPUTADO VICTOR MENDES - Sr. Presidente, agradeço pela sua 

paciência.  

 Na verdade, trata-se apenas de um esclarecimento ao Relator.  

 Eu tenho em mãos o resumo dos destaques apresentados, no qual consta a 

aprovação e rejeição das emendas. Não ficou claro se a emenda que apresentei ao 

Relator foi aprovada ou não. Eu tenho outro documento aqui dizendo que ela foi 

aprovada. Então, surgiu a dúvida em relação a esse meu destaque. Trata-se do 

Destaque nº 260. Ele não está no quadro de resumos.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Qual é o conteúdo? 

 O SR. DEPUTADO VICTOR MENDES - O conteúdo é uma emenda que eu 

fiz em relação ao repasse de custeio, na Ação Programática nº 4.525, durante o 

período de eleição, uma vez que esse período e essa rubrica, que é praticamente 

dos Deputados, de emenda impositiva, na Ação Programática nº 4.525, é de 

continuidade.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Foi acolhida. Eu peço à assessoria 

para checar se houve algum problema na transposição da decisão para o texto. Foi 

acolhida, apesar de haver recomendação do TCU e outras decisões, mas a lei pode 

arbitrar, como V.Exa. certamente me convenceu. Portanto, foi acolhida. Apenas é 

preciso checar. Peço à assessoria que o faça. 

 O SR. DEPUTADO VICTOR MENDES - Essa emenda vai permitir aos 

Parlamentares, no ano que vem, quando chegar o período vedado, ajudar seus 

Municípios na área de saúde, na ação continuada, na atenção básica e na Média e 

Alta Complexidade — MAC.  

 A recomendação do TCU foi para obras que ainda iriam acontecer e que 

entram no período vedado. Isso aqui é uma ação de continuidade. Agradeço a 

V.Exa. e me dou por satisfeito. Já está esclarecido. Não é preciso mais voltar a falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só vamos pedir aos nossos 

“universitários” que chequem para verificar se realmente foi contemplado. 

 Seguindo a nossa lista de inscrição, vou conceder a palavra à Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende. (Pausa.) 

 Tem a palavra o Deputado Alan Rick para uma questão de ordem. 
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 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Sr. Presidente, só quero perguntar ao 

ilustre Relator, o Deputado Marcus Pestana, se foi acolhido ou não o nosso 

Destaque nº 164, que trata da auditoria da dívida pública.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Foi rejeitado?  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Foi rejeitado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Alan, V.Exa. está 

inscrito em seguida. 

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

queria, na verdade, só a atenção do Relator.  

 Deputado Marcus Pestana, em relação aos destaques apresentados, eles 

foram acolhidos, mas nós temos um problema. Eu queria fazer um apelo em relação 

àquela emenda do Deputado Efraim que tinha sido dada como aprovada. Nós 

votamos o texto. Eu não apresentei destaque de mudança, porque tinha sido 

acolhida na redação inicial, mas agora faço o apelo no sentido de que, se houver 

alguma oportunidade de um novo texto, que V.Exa. o acolhesse. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Qual é o conteúdo? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, o Deputado Efraim faz um destaque no sentido de que, quando houver um 

PLN ou alguma alteração que trate da questão de pessoal e seus benefícios, seja 

tratado de maneira específica. V.Exa. tinha acolhido. Eu conversei com os 

consultores, que disseram que não haveria problema. O nosso problema é formal, 

porque o texto foi votado, V.Exa. já o tinha acolhido, e nesse outro texto o rejeitou, 

mas eu não tinha como apresentar um destaque, porque já tinha sido atendido.  

 Havia um erro de digitação, que V.Exa. também já tinha autorizado, que é 

uma determinada construção, mas que saiu com o número 1, o que é impossível. Na 

verdade, teria que se colocar um percentual de meta, 10%, 20%, mas também já 

tinha sido votado o texto.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O.k. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

vou passar a V.Exa. os números... 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Nós temos que considerar uma 

correção de texto. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - É 

correção de texto.  

 Eu não tinha como apresentar destaque, porque estava atendido. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Há um volume tão grande de 

demandas que, às vezes, perdemos a informação, mas eu me recordo bem do 

acolhimento desse dispositivo. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Depois, eu me comprometo a passá-lo detalhadamente, para V.Exa. ver se é 

possível. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Então, cheque depois com o 

nosso Consultor Graciano. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Está 

certo. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Estando satisfeita a Deputada 

Professora Dorinha, passamos a palavra ao Deputado Laercio Oliveira. 

 O SR. DEPUTADO LAERCIO OLIVEIRA - Sem registro, Sr. Presidente, só 

quero agradecer.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Ótimo! Obrigado também a 

V.Exa.  

 Concedo a palavra ao Deputado Weverton Rocha. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, eu gostaria de 

pedir ao nosso Relator e à Mesa que incluíssem na discussão os Destaques nºs 127 

e 128, que tratam do mesmo assunto. 

 Agradeço ao Deputado Hildo Rocha, que já se adiantou e fez a defesa da 

matéria. No momento da discussão do destaque, nós aprofundamos no mérito. 

 Quanto ao Destaque nº 205, nós fazemos total questão que todos os 

membros da Comissão participem, escutem e tratem do assunto, porque não 

estamos falando aqui de qualquer assunto. É um fundo que já existe, o recurso está 

lá, e nós não podemos imaginar que, principalmente num País como o nosso, ainda 
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nesta Legislatura, quando tivemos discussões terríveis e muito duras com a maioria 

dos colegas Deputados, quando tratamos da redução da maioridade penal, quando 

discutimos políticas públicas para a nossa juventude, sejam contingenciados 

recursos que já existem, repito, destinados exclusivamente à criança e ao 

adolescente neste País. Isso é no mínimo um absurdo.  

 Esse recurso não é do Estado, não é da Prefeitura, é da União. Está lá no 

Ministério da Justiça, na Secretaria de Direitos Humanos. É um fundo legítimo. Mais 

do que nunca, é uma política pública necessária. Portanto, eu não posso ter aqui o 

olhar fazendário nem o olhar econômico. Eu fui eleito para representar o povo. 

Então, temos que ter o olhar também da nossa sociedade. Se esse fundo não for 

utilizado, é outra coisa, mas é importante que haja condições para utilizá-lo, a fim de 

avançar nas políticas para as crianças e adolescentes. 

 Eu quero encerrar dando um exemplo. Para se pedir, primeiro tem que se dar 

o exemplo do que está pedindo. Todo ano, Sr. Presidente, eu destino recursos aos 

conselhos tutelares para aquisição de kits. Peço às pessoas que ainda não pararam 

para observar essa ação que parem um pouquinho e vejam como é importante para 

um Município que os conselheiros tenham as mínimas condições para fazer essa 

política de proteção às nossas crianças vulneráveis. Para que V.Exas. possam ter 

uma ideia, com 100 mil reais é possível comprar um carro, um computador, um 

freezer, um armário, ou seja, o mínimo de condições para que esses conselheiros, lá 

nos Municípios, possam trabalhar no dia a dia. São muitos casos.  

 Hoje, há no Brasil milhares de Municípios que ainda estão precisando de um 

kit desses, e esse fundo poderia financiá-lo, mas nós o estamos contingenciando. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Concluiu, Deputado? (Pausa.) 

 Eu agradeço ao Deputado Weverton Rocha. 

 Volto a insistir que esta é a fase de identificação do... Depois, V.Exas. terão 

oportunidade novamente de discutir a matéria. 

 Passo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, é o 51 e o 55. Vou ser 

rigoroso e atender ao seu pedido. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Excelente. Muito obrigado, 

Deputado Bohn Gass. 
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 A Deputada Laura Carneiro já abriu mão. 

 Passo a palavra ao Deputado Alan Rick. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Sr. Presidente Senador Dário Berger, Ilmo. 

Sr. Relator Deputado Marcus Pestana, gostaria de requerer à Mesa que votemos em 

separado o Destaque nº 164, que trata exatamente da dívida pública federal. 

 Informo a quem nos acompanha pela TV Câmara e aos nossos pares que 

esse é um debate que a população brasileira cobra dos Parlamentares, uma vez 

que, quando falamos em reformas, em déficit da Previdência do País, que está em 

crise, em virtude de as contas não fecharem, e quando avaliamos a emissão de 

títulos da dívida pública, que deveria ser apenas um instrumento para que as contas 

fechassem, concluímos que nós estamos emitindo títulos e mais títulos, e essa conta 

nunca fecha. Em 2006, ela estava em 1 trilhão 230 bilhões de reais. Este ano, Sr. 

Presidente, a dívida pública brasileira vai fechar em 3 trilhões 650 bilhões de reais. E 

o interessante é que essa dívida não para de crescer; não há amortização.  

 Na verdade, é preciso debater o tema, é preciso fazer uma auditoria da dívida 

pública. O Equador fez isso e reduziu em 70% sua dívida pública. A Grécia estava 

fazendo, quando o FMI alocou uma série de recursos no país. Ou seja, quem faz 

essa auditoria reduz a sua dívida.  

 Então, eu creio que é importantíssimo que os demais Deputados aprovem 

esse destaque, até para darmos uma resposta à sociedade, que quer saber qual é 

realmente o déficit e como ele é amortizado. Por que essa dívida nunca decresce? 

Quarenta e três por cento do nosso Orçamento são para pagar juros. Com os swaps 

cambiais o Banco Central perde dinheiro. Se o dólar sobe, o Banco Central perde 

dinheiro. Então, o povo brasileiro precisa de uma resposta. O nosso sistema 

financeiro hoje é feito cada vez mais para implementar recursos para os bancos e 

aumentar a nossa dívida pública. 

 Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que fosse feita essa votação em 

separado. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - De acordo. Agradeço ao 

Deputado Alan Rick. 

 O próximo inscrito é o Deputado José Carlos, que não se encontra. 
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 O próximo inscrito é o Senador Benedito de Lira, que não se encontra. 

 O próximo inscrito é o Deputado Célio Silveira, que não se encontra. 

 O próximo inscrito é o Deputado Raimundo Gomes de Matos, a quem 

concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, os 

nossos destaques foram feitos juntamente com o Senador Valadares. Trata-se do 

Destaque nº 132 e do Destaque nº 83, no tocante à CODEVASF, no que se refere à 

transposição de águas do Rio São Francisco.  

 Estou lado a lado aqui com o Deputado Júlio Cesar, coordenador da bancada; 

com o Deputado Gonzaga Patriota, de Pernambuco; e com a Deputada Gorete, 

também representante do Ceará, para nós debatermos e, quiçá, aprovarmos esses 

destaques. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa., Deputado 

Raimundo Gomes de Matos. 

 O próximo orador inscrito é o Deputado Rubens Bueno. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger; 

Sr. Relator, Deputado Marcus Pestana, eu continuo ouvindo a sua recusa à proposta 

que nós fizemos com relação à redação do dispositivo que trata dos recursos 

transferidos pelo SUS aos Municípios. 

 Eu fui Prefeito. Modestamente, eu tenho um pouco de experiência. Não é 

possível que não haja o mínimo de prática ao se pegar recurso do SUS, que é 

dinheiro da União, destiná-lo aos Municípios, que o transfere para uma OSCIP que 

presta o serviço, e depois quere debitar essa despesa com pessoal do Município. 

Isso tem implicações com a Lei de Responsabilidade Fiscal! Esse é um ponto. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - As despesas de contrato global 

com OSCIP não entram no cálculo do percentual de despesa com pessoal. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não é essa a interpretação que eu 

tenho ouvido dos Prefeitos. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Lá no Paraná, eles estão sendo 

mais realistas que o rei, porque não entra. 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Onde há essa informação, para que 

eu possa, pelo menos, responder a eles? Eu falei aqui em nome dos Prefeitos do 

Paraná! 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sei. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Essa é a preocupação! 

 Ora, se um volume de recursos, que não são poucos, vai para o Município, e 

a OSCIP presta os serviços, como isso vai... Esse é um problema sério! 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas trata-se de duas coisas. Uma 

coisa é direcionamento dos recursos prioritariamente para pagar dívidas. Parece-me 

que se está interferindo... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não é para pagar dívida, não. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas a emenda diz isso. A emenda 

de V.Exa. e do Deputado Danilo Forte direciona recursos prioritariamente para pagar 

dívidas. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não, não era esse o objetivo. O 

objetivo é o que eu disse aqui hoje. Eu expressei isso aqui. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu sei, mas a redação da 

emenda... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Pois é, então isso teria que ter sido 

dito a mim, quando fui recorrer depois, naquela reunião. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sim. 

O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Que tivessem dito isso a mim. Eu 

expressei publicamente o que eu estava pensando sobre isso. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sei. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - A outra coisa, Sr. Presidente e Sr. 

Relator, é que — e não é o primeiro ano que falo sobre isso; já faz anos que eu 

estou batendo na mesma tecla — não é possível que uma entidade peça um recurso 

de 50 mil ou 60 mil reais a um Parlamentar para fazer a reforma de um refeitório, e 

ele tenha que solicitar 250 mil reais! Não é possível que uma escola peça um 

recurso de 40 mil reais para a reforma de um banheiro, e eu tenha que solicitar 250 

mil reais! Eu sou obrigado a pedir 250 mil reais!  
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 Isso não tem lógica! Isso não tem lógica! Nós estamos incentivando a que 

haja superfaturamento! É um absurdo, do ponto de vista do gasto do dinheiro 

público, da lisura na licitação, o modo como se encaminha isso! 

 Senador, eu bato nessa tecla já faz alguns anos, e não obtenho resposta. 

Nenhum técnico vai me convencer do contrário, porque já fui Prefeito de uma 

cidade, estou no quarto mandato de Deputado Federal e fui duas vezes eleito 

Deputado Estadual. 

 Uma entidade pede recursos de 50 mil reais para reformar um banheiro, 

manda o pedido para cá, mas eu tenho que solicitar, para essa reforma, 250 mil 

reais. Quer dizer, nós estamos aqui, com as nossas decisões, com as nossas 

diretrizes, incentivando o superfaturamento. 

 Por isso eu peço aqui, mais uma vez, que nós... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas há um destaque? Eu 

concordo. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu estou falando isso há mil anos. Eu 

estou repetindo aqui hoje, porque eu estou lembrando... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu sei. Mas há um destaque? Eu o 

acolho. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu estou lembrando ao assessor, por 

mais 1 ano, que isso aqui tem que ser debatido e tem que ser... O problema não é 

haver ou não um destaque. Isso eu faço agora. O problema é que isso tem que ser 

resolvido. O problema não é o fato de não haver destaque. Essa é mais uma 

desculpa. Não vamos fazer porque não há destaque. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não, não. É porque, nesta etapa, 

só podemos... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Mas eu apresento o destaque. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Há alguma forma de ainda se 

apresentar um destaque? (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Rubens Bueno, eu 

entendo perfeitamente a defesa que V.Exa. faz referente ao assunto, e talvez 

ninguém mais do que eu entenda bem desse assunto, uma vez que eu fui Prefeito 

16 anos consecutivos. 
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 Eu entendo que a União deve ser parceira dos Estados e dos Municípios, não 

para despesas de 20 mil reais, de 30 mil reais, de 40 mil reais, porque isso seria 

quase que uma obrigação intrínseca do próprio Município, do próprio Estado. 

 Evidentemente que, como nós estamos numa crise federativa, sobretudo 

econômica, quaisquer 30 mil, 40 mil ou 50 mil reais são muito bem-vindos para os 

Municípios, principalmente para os Municípios pequenos. 

 Eu acho esse tema extremamente importante e relevante, porque, à medida 

que nós fixamos o valor mínimo em 250 mil reais para as emendas, esse tipo de 

atendimento, evidentemente, fica prejudicado. 

 Então, quero me solidarizar com V.Exa. a respeito desse assunto, que surgiu, 

infelizmente, de forma intempestiva, porque acho que era um assunto que deveria 

prosperar nesta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - A assessoria me informa que isso 

pode ser corrigido, amanhã, no plenário. Eu concordo. Se tivesse chegado a mim, 

eu teria concordado. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - É porque é tanta coisa ao mesmo 

tempo. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É isso.  

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Eu estou nesta Comissão e sou 

membro titular da outra aqui ao lado. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu também.  

 Com a argumentação do Deputado Rubens Bueno, se essa questão tivesse 

sido apresentada, eu concordaria plenamente. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Permita-me esclarecer, Sr. 

Presidente. Serei rápido. 

 Essa é uma decisão que não é nossa, é uma decisão do Ministério do 

Planejamento. Mas nós não podemos estar subordinados a isso. Se esta Casa e os 

parlamentos no mundo foram criados em razão do orçamento, nós é que temos que 

estabelecer as diretrizes de sua elaboração, e não o Ministério. 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - A sugestão, então, é apresentar 

uma emenda de plenário, amanhã, na reunião do Congresso Nacional. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - E eu peço apoio... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não, eu vou acolhê-la e, como 

Relator, apoiá-la. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, acho que ficou bem 

encaminhado. 

 Vamos em frente, rapidamente. 

 Deputada Carmen Zanotto, V.Exa. quer destacar também ou já estão 

destacados? 

 Tem V.Exa. a palavra. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, quero só deixar 

registrada a emenda da Comissão de Seguridade Social e Família, o Destaque nº 

173, com acolhimento parcial pelo nobre Deputado Marcus Pestana e que trata dos 

recursos destinados ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitários de 

saúde que estão saindo do piso da atenção básica e estão sendo, então, 

contemplados, a partir desta emenda da Comissão, parcialmente. 

 No mais, os destaques que eu tinha feito com relação às políticas para as 

mulheres já foram contemplados em parte. Então, eu não tenho nenhum destaque a 

mais para fazer individualmente. Faço apenas esse registro. 

 Amanhã, estarei no plenário defendendo essa proposta do Deputado Rubens 

Bueno, porque o que ele diz é verdadeiro, em especial quando se trata de reforma 

de uma unidade de saúde ou da sala de aula de uma escola. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Obrigado, Deputada Carmen 

Zanotto.  

 Concedo a palavra à Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Eu vou destacar, como já 

informado aqui pelo Deputado Edio Lopes, a Emenda nº 94 e quero agradecer ao 

Relator também por acatar todas as emendas. Portanto, destaco a Emenda nº 94. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Senador Hélio José não se 

encontra. 
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 Tem a palavra o Deputado Laudivio Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Sr. Presidente, senhoras e 

senhores, boa noite! 

 Quero agradecer ao nobre Relator Marcus Pestana, Parlamentar do meu 

Estado, Minas Gerais, porque aprovou sete das nossas emendas. Muito obrigado, 

Sr. Relator. 

 Eu gostaria da votação em separado da Emenda nº 333, que trata de 

recursos de reserva de contingência que comporte o valor das contrapartidas 

necessárias, Sr. Presidente. Houve uma rejeição, de início, do Deputado Marcus 

Pestana, mas essa Emenda nº 333, a que estou me referindo, pretende autorizar a 

comprovação das contrapartidas devidas pelos Municípios nos convênios com o 

Governo Federal através da existência de reserva de contingência prevista em suas 

leis orçamentárias.  

 Essa medida vai facilitar muito o dia a dia das Prefeituras, que, como hoje 

acontece, tentam fazer modificações em suas leis orçamentárias a cada convênio 

realizado com a União. 

 A Consultoria de Orçamento da Casa já fechou questão e mostrou que é 

inconstitucional, mas entendo que o Plenário é soberano. Se não fosse assim, não 

existiriam emendas impositivas no Orçamento, Sr. Presidente.  

 Eu coloco a questão em discussão nesta Comissão.  

 Muito obrigado e boa noite. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Obrigado a V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pela ordem, tem a palavra a 

Deputada Laura Carneiro. Já estamos terminando, Deputada.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, eu falo depois que 

terminarmos, sem problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos tentar concluir a nossa 

lista. 

 O Deputado Bilac Pinto certamente não vai querer usar da palavra. 

 A Deputada Gorete Pereira acabou de falar.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, não, não. É que V.Exa. 

estava na relação. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - (Ininteligível) e agradeci ao 

Relator pelo acatamento das minhas emendas. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Deputado Orlando Silva não 

se encontra presente.  

 Tem a palavra a Deputada Rosangela Gomes. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Sr. Presidente Senador Dário 

Berger e Sr. Relator Deputado Marcus Pestana, eu só tenho a agradecer. Não irei 

destacar nenhuma das minhas emendas porque eu tive a grata satisfação de ter 

todas elas acolhidas.  

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu que agradeço a V.Exa. 

 O próximo é o Deputado Gonzaga Patriota. 

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, quero só 

agradecer o entendimento que tivemos em relação a essa votação em separado e 

fazer um apelo a todas as Sras. e Srs. Deputados e Senadores da Comissão, para 

que aprovemos esse pleito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado, Deputado 

Gonzaga Patriota.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Já vou conceder a palavra a 

V.Exa. para a questão de ordem. 

 O Deputado Relator-Geral do Orçamento abre mão da palavra.  

 O próximo seria o Senador José Medeiros.  

 Assim concluímos a nossa lista de inscrição.  

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria fazer 

uma sugestão de procedimento. Eu tentei conversar com o nosso Secretário, que 

tem alguma dificuldade com a sugestão, mas eu tenho certeza de que V.Exa. vai 

ouvir a voz do Plenário, que é sempre a voz mais inteligente desta Casa.  
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 A sugestão é simples. A maioria dos destaques apresentados, afora três, são 

referentes a temas consensuais na Comissão, pelo que se percebeu. São destaques 

referentes, por exemplo, às Forças Armadas, a crianças e adolescentes, à 

transposição de águas do Rio São Francisco, ao espaço aéreo, aos caças, ao 

Programa Mais Médicos. Esses destaques não são, digamos, referentes a questões 

de avaliação política desta Casa. Tratam de questões pragmáticas. Em outras 

palavras, faríamos a votação de um bloco de questões pragmáticas. Depois desse 

bloco, que nós votaríamos de uma só vez, passaríamos à Emenda nº 55, do 

Deputado Bohn Gass, que trata especificamente de uma questão relativa a quem 

assina o decreto; ao destaque do nobre Deputado Alan, que eu vou apoiar, mas 

acho que não é uma questão consensual, porque trata especificamente da auditoria 

da dívida pública; e à Emenda nº 333, do Deputado Laudivio, a última apresentada e 

que também é uma questão que não é, digamos, pragmática, é mais uma questão 

política. Nós votaríamos um blocão das pragmáticas e depois essas três. Significaria 

que só faríamos quatro votações, Sr. Presidente. 

 São 22h10min. Amanhã devemos estar às 10 horas em plenário.  

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Passou para 16 horas. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, passou para as 16 horas, 

mas estão esperando para ver o que acontece aqui hoje, para saber se 

conseguiremos votar. Se conseguirmos votar, a sessão volta para as 10 horas. Esta 

Casa é assim. Vamos logo para o português claro. Se conseguirmos votar logo, 

Presidente — e essas quatro votações seriam rápidas —, poderemos avançar. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Apoiado! Nem utilizaríamos mais 

a palavra na votação do blocão e já avançaríamos logo para as outras votações e 

resolveríamos a questão. (Palmas.) 

  O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só há um pequeno detalhe. 

Eu estou muito empenhado em conceder a palavra para mais alguns Senadores ou 

Deputados. E, como ainda está ocorrendo a Ordem do Dia no Senado Federal, 

solicitei a minha assessoria que comunicasse que nós estamos aqui em período de 

votação e solicitasse que, se a sessão do Senado Federal for se estender, eles a 

suspendam por alguns minutos, para que possamos fazer a votação. 
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 De qualquer sorte, a informação que me chega é que eles estão em fase de 

conclusão, de maneira que concederei ainda a palavra ao Deputado Edio Lopes e 

ao Deputado Alan Rick. Depois e aguardaremos o fim da Ordem do Dia no Senado 

Federal. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Edio, posso dar uma 

sugestão?  

 Sr. Presidente, V.Exa. podia fechar a discussão e dar início aos 

encaminhamentos do blocão, aos encaminhamentos dos Deputados Alan, Bohn e 

Laudivio — cada um deles falaria. A Ordem do Dia no Senado vai terminar em 5 

minutos. V.Exa. encerra a discussão, e depois nós só votamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos à discussão.  

 Concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Enquanto não entramos no processo de 

discussão e votação, Sr. Presidente, quero uma vez mais chamar a atenção do 

nosso refratário Relator para a questão do Destaque nº 97. 

 Sr. Relator, V.Exa. elencou uma série de autoridades que terão direito de voar 

em primeira classe. Todavia, um decreto presidencial, o Decreto nº 70.274, de 1972, 

disciplina a hierarquia das autoridades. Veja a situação que nós estamos 

construindo aqui: nós poderemos ter no mesmo voo o Presidente do Tribunal de 

Contas da União, o Chefe da Procuradoria-Geral da República e o Defensor-Geral 

da República viajando na primeira classe e um Ministro ou um Comandante das 

Forças Armadas, que, conforme a hierarquia das autoridades da República, estão 

acima daquelas três autoridades, viajando na segunda classe. 

 Então a minha fala, Sr. Relator — creio que muita tarefa que lhe foi dada 

nestes últimos dias —, é no sentido de que nós observemos essa regra, para que 

não cometamos uma quebra de protocolo, uma quebra de hierarquia, que a própria 

República não admite e, por isso, disciplinou a questão. 

 Eu pediria a V.Exa. que incluísse no texto essas autoridades que já relatei, 

por uma questão hierárquica, já disciplinada pela própria República. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. 
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 Antes de conceder a palavra ao Deputado Alan Rick, passarei a palavra ao 

nosso Relator, para que S.Exa. já possa responder ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Em relação a essa ponderação, 

cheguei realmente a uma quebra. Eu não sou especialista nisso — sou especialista 

em orçamento. Cerimonial e hierarquia não são o meu forte. Consultei a assessoria 

e realmente há um conflito. TCU, Defensoria e Ministério Público não são Poderes, 

mas, na prática, acabaram se transformando em Poderes. Hoje, principalmente, isso 

está em voga. Está até superdilatado o espaço institucional, particularmente o do 

Ministério Público. 

 Então, diante dessa checagem que fiz da questão, nós vamos acolher a 

observação. (Palmas.) Não sou tão refratário assim! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Temos que reconhecer que 

este Relator é de Minas Gerais, não é verdade? Não tenham dúvida, é de Minas 

Gerais. Chegamos à conclusão de que ele realmente é de Minas Gerais. (Risos.) 

 Quero informar a V.Exas. que se encerrou a Ordem do Dia do Senado 

Federal. Estamos aptos e prontos para votar. 

 Antes, porém, concedo a palavra ao Deputado Alan Rick. 

 O SR. DEPUTADO ALAN RICK - Sr. Presidente, quero apenas fundamentar 

o voto dos nossos nobres pares. Vou ser bem sucinto. 

 Nós aprendemos em Economia, de forma bastante técnica, que a dívida 

pública é uma forma de o Estado complementar o seu financiamento. Em princípio, 

não há nada de errado em o Município, o Estado, o País se endividarem, porque o 

que está em jogo, acima de tudo, é o atendimento do interesse público. Se o Estado 

não arrecada o suficiente, em princípio ele poderia se endividar para o ingresso de 

recursos, a fim de financiar todo o conjunto de obrigações e deveres que tem com a 

sociedade. Teoricamente, a dívida é assim: para complementar os recursos 

necessários para que o Estado cumpra as suas obrigações, o Estado emite esses 

títulos. 

 Mas onde começa o problema, Sr. Presidente? O problema começa quando 

nós começamos a auditar a dívida e não encontramos uma contrapartida real. Que 

dívida é essa, que não para de crescer, que finaliza neste ano em 3 trilhões e 650 
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bilhões de reais e que leva quase metade do Orçamento da União? Qual é a 

contrapartida dessa dívida? Onde é aplicado esse dinheiro? Esse é o problema! 

 Depois de várias investigações no Brasil, tanto no âmbito federal quanto nos 

âmbitos estadual e municipal, houve a CPI da Dívida Pública — V.Exas. se lembram 

disso. Vários países sul-americanos, latino-americanos e europeus também lidam 

com esse problema. Nós entendemos que hoje há um sistema da dívida pública. 

Que sistema é esse? É a utilização desse instrumento, que deveria servir para 

complementar os recursos em benefício de todos, como um veículo para 

praticamente — vou usar este termo — desviar recursos públicos em direção ao 

sistema financeiro. Esse é o esquema que nós identificamos. E onde quer que 

investiguemos, vamos encontrar isso. 

 E quem, normalmente, são os beneficiados por esse sistema? Em 2014, por 

exemplo, os juros da dívida passaram de 251 bilhões de reais para 334 bilhões reais 

no Brasil. Nós sabemos quem compra esses títulos da dívida, porque a compra 

direta é feita por meio dos leilões do Banco Central. 

 O processo é o seguinte: o Tesouro Nacional lança os títulos da dívida, e o 

Banco Central os vende. Como o Banco Central vende? Ele anuncia no leilão, e só 

podem participar desse leilão 12 instituições, chamadas dealers, que são as maiores 

instituições financeiras do mundo. Por que há interesse? Por que os juros brasileiros 

são muito atrativos. 

 Sr. Presidente, o que acontece é que a nossa dívida hoje está nesse patamar, 

e não vemos a contrapartida. Por isso, peço aos nossos pares que votemos 

favoravelmente a essa matéria, porque estaremos fazendo um bem ao Brasil e 

dando uma satisfação ao povo brasileiro, à opinião pública. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Já acabou a Ordem do Dia no 

Senado. Vamos votar? 

(Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A Ordem do Dia não se 

encerrou? Essa era uma informação falsa? (Riso.) Mas aqui já estão os Senadores 

Valdir Raupp, Hélio José, Benedito de Lira. 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, continua aberta a 

palavra.  

 Concedo a palavra ao Deputado Laudivio Carvalho, com certa inveja dessa 

entonação mágica, poderosa e, sobretudo, convincente de S.Exa. 

 O SR. DEPUTADO LAUDIVIO CARVALHO - Sr. Presidente, e eu diria que 

tenho inveja do número de votos que V.Exa. recebeu em seu Estado. A verdade é 

essa. (Risos.) 

 Sr. Presidente, não vou tomar muito tempo. Está na hora de nós votarmos — 

aliás, já passou da hora. Precisamos fazer isso rapidamente. Apenas quero defender 

a minha ideia em relação ao Destaque nº 333, que a Deputada Laura Carneiro tão 

bem compreendeu. 

 Quem foi Prefeito sabe muito bem das dificuldades dos Municípios. Nós 

sabemos das dificuldades do Estado e da União. Mas é preciso, sim, que nós nos 

debrucemos em cima do Destaque nº 333, para que possa haver a autorização da 

comprovação das contrapartidas pelos Municípios dos convênios com o Governo 

Federal. 

 Esta é a minha defesa aqui, Sr. Presidente. Amanhã estarei lá no plenário 

para, em pé, fazê-la novamente. 

 Deputada Laura, Sr. Presidente, Srs. colegas, vamos votar! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Ótimo. 

 Agora recebi a informação oficial de que estamos prontos para votar. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Falta o Deputado Bohn Gass? 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, quero só fazer 

uma reclamação à sua Comissão: a base do Governo está tirando toda a nossa 

tarefa como Oposição, porque vocês atrapalharam e demoraram demais nessas 

discussões de hoje. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu queria fazer a defesa 

do ponto anterior, mas, já que neste momento voltamos a poder realizar a votação, 

eu farei isso na hora em que ela for encaminhada. Pelo que eu entendi, a sugestão 

da Deputada Laura é de se votar isso em bloco. 
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 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Então, pronto! Vamos prosseguir, 

Presidente! 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Antes eu só havia feito o registro, 

conforme V.Exa. pediu. Eu ainda não fiz a defesa. 

 Um ponto do destaque é o que a Deputada Laura já solicitou para que seja 

colocado em bloco. Em 2 anos, o Programa Mais Médicos já conta com a 

participação de 18.240 médicos em 4.058 Municípios do Brasil. Recentemente, o 

Ministério da Saúde lançou mais uma oferta, de 2.394 médicos. O Programa Mais 

Médicos tem convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde — OPAS e 

com outras instituições do exterior. Se esse Programa estiver em andamento e 

houver interrupção ou um contingenciamento, ele terá um grande prejuízo. 

Realmente, destaco essa questão. Pelo que entendi da construção que estava 

sendo feita, nós votaríamos em bloco favoravelmente a esse ponto. Por isso, quero 

só referendar o motivo pelo qual estamos votando isso. 

 O segundo ponto, colegas, é a valorização do Parlamento, questão na qual 

vou insistir. Todos nós, Deputados e Senadores, trabalhamos muito no orçamento 

que vamos votar aqui e queremos que o Executivo o respeite, conforme a relação 

republicana entre Poderes. Só gostaria que prestassem atenção para um detalhe, a 

fim de que possamos construir também a aprovação em torno desse ponto.  

 O que diz o art. 48, nobre Senador Dário Berger? Que o Presidente da 

República poderá delegar ao Ministro de Estado do Planejamento a competência 

para a realização de alterações orçamentárias, ou seja, o Ministro poderá fazer uma 

alteração orçamentária por meio de uma portaria. O Ministro vai poder fazer 

alteração num orçamento aprovado por esta Casa. Num caso desses, há uma 

relação do Parlamento com o chefe maior do Executivo. Isso não pode ser decidido 

por meio de uma portaria de um Ministro. Neste caso, em que se trata de uma 

alteração num orçamento que nós construímos, isso tem que se dar por meio de 

decreto do Presidente, o que permite a esta Casa fazer um decreto de alteração, se 

assim ela desejar. 

 Então, na verdade, eu queria chamar a atenção dos colegas para o aspecto 

da responsabilidade do Presidente sobre o tema orçamentário, pela importância que 
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este tem, e para o elemento do respeito para com esta instituição. Eu queria que 

nós, digamos assim, valorizássemos... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Queria só fazer um 

esclarecimento. 

 Quanto às questões do Anexo III — o Programa Mais Médicos, os caças, a 

transposição e tudo o mais —, eu já expus minha posição. Não vou argumentar. 

Trata-se de uma opção da Comissão. 

 Quanto à questão da auditoria da dívida, eu acho que é uma ideia frágil do 

ponto de vista econômico, mas não faz mal a ninguém que se preveja isso. 

 Na questão que o Deputado Laudivio levantou, há um conflito com o 

ordenamento legal, mas, se for o caso, isso vai ser objeto de veto. Só esclareço que 

eu já acolhi parcialmente, suprimindo a delegação para créditos especiais. 

 E eu queria deixar claro que quem introduziu esse conceito e essa prática foi 

o Governo do PT. A delegação não é uma inovação; foi exatamente no Governo 

Dilma que foi introduzido isso na LDO. 

 Então, eu acho que essa proibição iria criar uma extrema burocratização. Há 

a responsabilização dos Ministros, e não há espaço para criação e ampliação de 

gasto novo — para isso, é preciso mandar crédito especial. E o projeto original 

previa inclusive a delegação aos Ministros da competência relativa ao crédito 

especial. Eu restringi isso, tirando o art. 46 e o art. 47. 

 Eu queria ponderar que eu acho que o texto está adequado. 

Operacionalmente, não há problema quanto ao que foi colocado sobre o Mais 

Médicos, mas eu acho que nós não deveríamos estender tanto a proibição de 

delegação. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Isso veio do Governo, mas só lembro que 

à época esses argumentos foram usados por parte da Oposição para a criticar a 

decisão. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu não estava aqui, senão teria 

estado ao lado do Governo Dilma, como várias vezes estive, a exemplo da Medida 

Provisória do Acesso à Biodiversidade. O PT orientou contrariamente a ela, que era 

uma medida provisória do Governo Dilma, e eu a defendi. 
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 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, eu estava inscrito, mas tive 

que sair para ir votar, para concluir a votação lá. Eu gostaria só de colocar o ponto 

de vista final da bancada aqui. Eu mesmo tinha pedido à Mesa a inversão da ordem 

da minha fala para ir ao plenário do Senado, porque estavam precisando de um voto 

lá para terminar. 

 Com relação à emenda do Senador Cristovam, que na verdade é da bancada 

do Distrito Federal — Emenda nº 71080012, que trata do FUNDEB —, eu gostaria 

de insistir nela, devido à importância desses 20% de aportes efetuados pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.  

 Essa emenda foi objeto do Destaque nº 93 e propõe a adição do art. 4º-A, 

cujo parágrafo único diz: 

  “Art. 4º-A. .............................................................. 

  Parágrafo único. O valor correspondente à 

aplicação do percentual a que se refere o caput será 

acrescido do eventual aumento líquido da previsão da 

receita primária da União no âmbito do Congresso 

Nacional, apurado após dedução do montante a ser 

repartido com Estados, Distrito Federal e Municípios.” 

 Sr. Relator, primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo e de agradecer-lhe. 

Brasília está muito feliz com V.Exa. 

 Eu, como representante e coordenador da bancada, não posso deixar de 

defender uma emenda dessa importância para a educação. Vamos deixar essa 

decisão a juízo do Plenário, sem nenhum tipo de insistência, mas falando da 

importância da emenda. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço ao Senador Hélio 

José. 

 Concedo a palavra agora, com muito prazer, ao Senador Jorge Viana. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Queria cumprimentar os colegas que 

dirigem a Comissão. Sei que o trabalho é muito difícil para quem preside, para quem 

é relator. Na condição de membro e 2º Vice-Presidente desta Comissão, quero 

também prestar minha solidariedade, independentemente das opiniões divergentes. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0955/17  12/07/2017 
 
 

 118

Eu também estava realizando uma tarefa terrível, mas agora me somo mais uma vez 

aos colegas. 

 Eu só queria dizer que, como Vice-Presidente da Comissão de Relações 

Exteriores, nós apresentamos emendas que, embora rejeitadas, foram destacadas 

num bloco. Algumas delas tratam do KC-390, que atende à Aeronáutica. Nós 

tivemos também um destaque importante para a Marinha — o próprio Relator já 

colocou. A emenda foi rejeitada, mas está destacada. 

 Eu queria fazer aqui um apelo relacionado a um tema que é do interesse do 

Deputado Alan Rick e de muitos outros. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras. 

Acabamos de ter uma audiência com o Comandante do Exército, o General Villas 

Bôas, e lamentavelmente a emenda que trata da implantação do Sistema Integrado 

de Monitoramento de Fronteira — SISFRON foi rejeitada e não foi destacada.  

 O apelo que eu faço aqui é para que ela possa ser destacada no blocão, a fim 

de que possamos apreciá-la no momento adequado. Essa emenda é da Comissão 

de Relações Exteriores da Câmara, e nós precisamos dela, porque trata do 

programa mais importante de combate ao tráfico de armas e de drogas nas 

fronteiras, além de ser a base da ação do Exército em todo o País. 

 Como eu deparei com esta situação e entendo que nós precisamos encontrar 

uma maneira de apreciarmos este destaque no blocão e tratarmos dele na hora de o 

levarmos em conta. Trata-se do Destaque nº 148. Eu estou pedindo que seja 

incluído este destaque no blocão. A Deputada Laura ficou mais preocupada ainda, 

porque sabe da importância deste projeto.  

 Sr. Presidente, peço ao Relator que, na hora possível, façamos o debate para 

ver como podemos tratar estes temas, fundamentais para o funcionamento do nosso 

País. 

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa. 

Concedo a palavra ao Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, vou fazer uma 

última intervenção. Já gastei meu latim abundantemente, mas trata-se de uma 

questão de consistência, reafirmando pela última vez, para ficar registrado nas notas 

taquigráficas, que nós temos um orçamento com 131 bilhões de déficit primário. 
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Deputado, a maneira de a dívida não crescer é fazer superávit primário, amortizar e 

não deixar crescer os serviços de juros. É assim que não se deixa a dívida crescer. 

 Nós temos 131 bilhões de déficit primário, 6% do PIB de déficit nominal, o que 

é um escândalo, é um déficit pornográfico. Ninguém deve dormir tranquilo. Este 

orçamento, gravemente deficitário, é engessado: apenas 18% das despesas 

primárias são discricionárias.  

Portanto, ao incluir todo esse bloco, eu não vou argumentar contrariamente, 

eu não concordo, mas vou me render à soberania da Comissão. Mas, só para deixar 

claro, o que estamos fazendo é tornar obrigatória, livre de contingenciamento, uma 

série de ações, ou seja, os 18% — eu não tenho os números, não fiz o cálculo — de 

discricionariedade na execução orçamentária vão ser reduzidos para 13% ou 14%, 

sei lá para quanto.  

Quanto à questão da delegação, eu acho problemática. Já falei sobre a 

auditoria da dívida. Conflita com a legislação que dispõe sobre orçamento usar 

reserva de contingência para a contrapartida. Mas não vou argumentar mais. 

Já vou dar o meu boa-noite, e a Comissão delibera como achar melhor, 

segundo os seus parâmetros. Eu só estou fazendo questão de falar sobre isso 

porque o Senador Jorge, que estava atarefado com as questões do Senado, que 

viveu um dia importante aprovando o nome da nova Procuradora-Geral da 

República, não estava aqui. Lembro, no entanto, que novas questões estão sendo 

trazidas e várias outras foram deixadas para trás. Eu rejeitei tudo do Anexo III. Desta 

forma, cada uma que nós venhamos a incluir, nós podemos acabar cometendo uma 

injustiça com outras que foram deixadas para trás. Mas, como eu não fui 

suficientemente convincente, vamos para a votação. 

Este é o meu parecer. Eu não vou rever, mas me rendo à visão do Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não é verdade que V.Exa. não 

foi convincente, Deputado. Aliás, V.Exa. foi extremamente convincente, e diversos 

Parlamentares desta Comissão reconheceram no relatório de V.Exa. muito mais do 

que um relatório. Reconheceram de fato uma aula, um Relator diferenciado, a quem 

eu queria prestar nossas homenagens. Acontece que o Parlamento é assim: nós 

nunca conseguimos, na plenitude, a aprovação. Isso é o Parlamento. O Parlamento 
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existe para discutir, para subtrair, para ampliar, para negociar. Nesse caso, é 

preferível votarmos um projeto negociado a gerarmos um conflito.  

Gostaria de fazer esta justificativa porque sou testemunha da presteza e do 

atendimento de V.Exa., que relata muito bem as suas preocupações. Por isso, não 

concorda, mas se curva à soberania da Comissão, a quem eu agradeço. 

 Vamos fazer o encaminhamento da votação.  

Vou propor a V.Exas. duas votações, que acontecerão em dois blocos: o 

“bloquinho”, intitulado pelo Senador Jorge Viana como blocão. Na verdade, S.Exa. 

gostaria que eu incluísse no “bloquinho” e não no blocão. Vamos votar primeiro o 

“blocão”, depois votamos o destaque em separado que suscitou esta ampla 

discussão que acabamos travando aqui. 

  O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, a título de ajuda, quero 

fazer o registro em relação ao que o Relator disse, num olhar mais atento sobre a 

alteração na propositura que eu fiz do Destaque nº 48. Pelo argumento apresentado 

pelo Relator e pela alteração parcial feita, com um olhar mais atento, eu retiro o 

destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. Excelente! Eu acho 

que há consenso. Não há mais nenhum problema.  

 Coloco em votação o blocão, os destaques em globo, conforme parecer do 

Relator, ressalvados os destaques em separado, que nós discutimos amplamente, 

que seriam votados em seguida, com a nomenclatura de “bloquinho”.  

 Coloco em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Deputados e as Deputadas que concordam com o parecer permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Faço o mesmo na representação do Senado Federal. 

Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como estão. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Partimos agora para a votação dos destaques em separado. Segundo a 

nossa assessoria, são os Destaques de nºs 51, 94, 95, 83, 127, 128, 132, 205, 164, 
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333, 148, por fim e derradeiramente, por solicitação do Senador Jorge Viana. Aqui, 

nós contemplamos todos os destaques que foram separados.  

 Portanto, submeto à votação, em globo, na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O destaque referente ao 

Programa Mais Médicos está incluído no “bloquinho”. Trata-se do Destaque nº 51. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, peço uma informação: o 

Destaque nº 93, referente ao FUNDEB, foi incluído em qual bloco? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em votação o “bloquinho”, se é 

que eu posso chamar assim, na representação da Câmara dos Deputados.  

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Em votação, da mesma forma, na representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. (Palmas.) 

 Quero agradecer a todos os Parlamentares membros desta Comissão, mas 

quero alertar que nós não concluímos os nossos trabalhos. Nós aprovamos, no 

início da nossa reunião, requerimentos para submeter à votação alguns PLNs. 

Consulto a V.Exas. se podemos colocá-los em votação.  

 Havendo concordância, submeteremos à votação os PLNs conforme foram 

objetivamente requeridos. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - O Destaque nº 93, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Senador Hélio José, este 

destaque foi rejeitado no primeiro bloco. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Foi votado e rejeitado. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - V.Exa. é o nosso mestre. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos à apreciação do PLN 

5/17, cujo Relator é o Deputado Victor Mendes, que insistentemente inquiriu esta 

Comissão para que votássemos este projeto. Trata-se do Projeto de Lei nº 5, de 

2017, do Congresso Nacional. O Relator é o Deputado Victor Mendes, e o voto é 

pela aprovação do projeto.  
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 O Relator está com a palavra. Consulto a S.Exa. se pode resumidamente ir 

direto ao voto. 

 O SR. DEPUTADO VICTOR MENDES - Sr. Presidente, antes de declarar o 

meu voto, gostaria de render minhas homenagens a V.Exa., pela elegância na 

condução dos trabalhos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Por favor, ainda não 

encerramos os nossos trabalhos. O Deputado Victor Mendes está com a palavra, 

relatando o Projeto de Lei nº 5, de 2017. 

 O SR. DEPUTADO VICTOR MENDES - Sr. Presidente, quero apenas 

ressaltar a elegância de V.Exa. e do nosso Relator nas tratativas. Eu fiquei 

impressionado. É meu primeiro ano nesta Comissão, e V.Exa. foi de uma elegância 

e paciência incríveis. Parabéns! 

 Quanto ao relatório do PLN 5/17, vou diretamente ao voto: 

 “III. VOTO 

 Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 5, de 2017-CN, 

na forma proposta pelo Poder Executivo.” 

 Sr. Presidente, este é o voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está em discussão o projeto.  

 Não havendo quem queira discutir, submeto-o à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordam com o parecer do 

Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam permaneçam como 

estão. (Pausa.) 

 Aprovado o Projeto de Lei nº 5, de 2017. 

 Passamos à apreciação do Projeto de Lei nº 2, de 2017, cuja Relatora é a 

Deputada Rosangela Gomes. 

 Deputada, se V.Exa. puder fazer um relatório sucinto, será interessante.  

 Com prazer, passo a palavra a V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Com certeza, Sr. Presidente. 
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 O Projeto de Lei nº 2... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aguarde um minutinho, 

Deputada Rosangela. 

 Eu volto a insistir, pedindo silêncio para que a Relatora, a Deputada 

Rosangela Gomes, possa fazer a leitura do seu parecer. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Sr. Presidente, peço a 

aprovação do Projeto de Lei nº 2, de 2017, do Congresso Nacional, sem quaisquer 

ajustes técnicos, na forma encaminhada pelo Poder Executivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O parecer da Relatora 

Rosângela é pela aprovação do projeto.  

 Consulto aos Parlamentares desta Comissão se concordam ou se querem 

discutir a matéria. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, coloco em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam com o parecer da 

Relatora Rosangela Gomes permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Parabéns a V.Exa., Deputada Rosangela Gomes! 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - V.Exa. vai ler mais algum PLN? 

Depois eu gostaria de fazer uso da palavra. 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Eu poderia relatar ad hoc o PLN 6? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Já vou passar a palavra a 

V.Exa., Deputado. 

 Submeto à discussão o Projeto de Lei nº 6, de 2017, do Congresso Nacional, 

cujo Relator é o Deputado Mandetta. O entendimento é que o Senador Pedro 

Chaves faça a leitura e a defesa do parecer. O parecer é pela aprovação do projeto 

de lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Não foram apresentadas emendas. 

 Tem a palavra o Relator ad hoc, o Senador Pedro Chaves. 
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 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - “Voto do Relator. A presente 

proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, 

crédito especial, por objetivar a alocação de nova programação não prevista na Lei 

Orçamentária em vigor (Lei nº 13.414, de 10/1/2017) a ser formulada de acordo com 

o que determina o art. 44 da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016 (LDO/2017). 

 Para comprovar o cumprimento do art. 46 da LDO de 2017, a Assessoria 

Parlamentar do Ministério Público do Trabalho encaminhou a esta Relatoria Parecer 

de Mérito do Conselho Nacional do Ministério Público, de 23 de maio de 2017, 

favorável à concessão do crédito em análise, constante do Anteprojeto da Lei nº 

1.00420/2017-81. 

 Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 6, de 2017-CN, na forma 

proposta pelo Poder Executivo.” 

 É o parecer. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em discussão o parecer do 

Senador Pedro Chaves. 

 Não havendo quem queira discutir, submeto-o à votação.  

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam com o parecer 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto-o à representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam com o parecer 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado, Senador Pedro Chaves.  

 Em deliberação o Projeto de Lei nº 7, de 2017, também do Presidente da 

República, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério Público 

da União, o crédito suplementar no valor de 7 milhões e 720 mil reais. 

 Estes números acabam nos traindo um pouco, Deputado Gonzaga Patriota. 

 O Relator é o Deputado Gonzaga Patriota. O voto é pela aprovação. 

 Com a palavra o Relator. 
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 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Estão faltando, Sr. Presidente. 

Eu achei que foi bom: 7 bilhões. (Risos.) 

 Pediria permissão aos eminentes colegas Deputados e Deputadas, 

Senadores e Senadores, para ler apenas o voto. 

 “Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo 

não contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à 

matéria. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 7, de 2017-CN, na forma 

proposta pelo Poder Executivo.” 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em discussão o parecer do 

Deputado Gonzaga Patriota. Aliás, este é um nome forte. Prazer em conhecê-lo, 

porque este é um nome realmente forte. Não é por acaso que V.Exa. está aqui, não 

só pelo nome, mas também pelas ações.  

 Submeto à discussão o parecer do Relator, o Deputado Gonzaga Patriota. 

 Não havendo quem queira discutir, submeto-o à votação.  

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam com o parecer 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam com o parecer 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Último e derradeiro, para 

atender aos interesses do Líder Hildo Rocha, que fará a leitura do projeto como 

Relator ad hoc, e ao projeto de lei de autoria da Presidência da República que abre 

créditos orçamentários em favor de diversos órgãos do Executivo, no valor de 305 

milhões de reais.  

 O Relator é o Deputado Andre Moura. Neste caso, ad hoc, relata o projeto o 

Deputado Hildo Rocha. O voto é pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 19 e pela 
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aprovação do Projeto de Lei nº 10, de 2017, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. 

 Concedo a palavra ao Relator da matéria, o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. Senadoras e Srs. Senadores, a esta proposta, que é o Projeto de Lei nº 10, de 

2017, foram apresentadas 19 emendas. Nós votamos pela rejeição de todas as 

emendas, as Emendas de nºs 1 a 19, e somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

10, de 2017, na forma proposta pelo Poder Executivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Concedo a palavra ao 

Deputado Bohn Gass, para discutir. Certo, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu não quero discutir, Sr. Presidente. Eu 

só quero saber os prazos deste projeto. Gostaria que V.Exa. nos informasse da 

entrada e dos prazos do projeto.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou me socorrer aos nossos 

assessores. A única alteração que foi feita aqui, Deputado Bohn Gass, é que foi 

reduzido apenas o prazo para a apresentação de emendas. No máximo, ele seguiu 

os prazos regimentais pertinentes à matéria.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sobre isso, quero deixar registrado, como 

fiz da outra vez, para que nós, nesses aspectos, tenhamos o cumprimento rigoroso 

do Regimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu concordo com V.Exa. e lhe 

atribuo total e ampla razão. Quero fazer um apelo à Liderança do Governo e ao 

Governo para que se organizem, que façam um planejamento, que não mandem em 

cima da hora, no fim de semana, e que não fiquem me ligando insistentemente, para 

que submeta à votação projetos de lei de interesse do Governo. Eu também, 

atendendo a um lembrete do Deputado Bohn Gass, não vou ceder a estas, vamos 

dizer, inconsequências e à falta de planejamento do Governo para suprimir prazos e 

dar explicações, ainda como Presidente da Comissão, por um erro e por uma 

iniciativa de certa forma até incompetente do Governo. Isso não mais acontecerá. 

Os senhores serão testemunhas disso. 

 Continua em discussão.  
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Não havendo quem queira discutir, submeto à votação o parecer lido pelo 

Deputado Hildo Rocha.  

Não havendo quem queira discuti-lo, submeto-o à votação na representação 

da Câmara dos Deputados.  

Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Da mesma forma, submeto-o à votação na representação do Senado Federal. 

As Senadoras e os Senadores que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

 Este era o último e derradeiro projeto. Lembro às Sras. Deputadas e aos Srs. 

Deputados e às Sras. Senadoras e aos Srs. Senadores que está marcada e 

confirmada para amanhã, às 16 horas, sessão do Congresso Nacional.  

 Por fim e por último, agradeço à nossa assessoria; ao Relator da LDO, o 

Deputado Marcus Pestana; à Mesa Diretora dos Trabalhos, sobretudo à nossa Vice-

Presidente, a Deputada Laura Carneiro. Agradeço ao Relator-Geral do Orçamento, o 

Deputado Cacá Leão, que ainda se encontra presente. Quero agradecer, em 

especial e indistintamente, a todos os membros desta Comissão que participaram 

ativamente para que chegássemos a bom termo na decisão que culminou com a 

aprovação da LDO. Feitos estes agradecimentos, agradeço a compreensão 

daqueles que se interessaram em assistir à nossa reunião. 

Declaro encerrada a nossa reunião. 




