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

declaro iniciada a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias em pauta. 

 Aproveito esta oportunidade para, imediatamente, em função da reunião de 

Líderes que está acontecendo aqui na sala de reuniões, suspender esta reunião por 

30 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

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

declaro reiniciada a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias em pauta.  

 Preliminarmente, comunico ao Plenário que ainda é necessária a presença de 

um Senador para completar o quórum. O Senador Acir Gurgacz está se dirigindo 

para cá e estará aqui em alguns minutos. 

 Eu quero fazer uma sugestão a V.Exas.: que nós iniciemos a discussão das 

matérias e a leitura dos relatórios, para, a partir do momento em que o quórum se 

estabelecer, deliberarmos. Com isso, agilizaremos o processo de apreciação dos 

projetos e ganharemos tempo. (Pausa.) 

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

2ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 12 de julho de 2017, por ter sido 

distribuída antecipadamente.  

 Caso haja alguma retificação, peço aos Srs. Parlamentares que se 

manifestem. (Pausa.) 

 Não havendo manifestação, a ata está em votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Expediente. 
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 Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

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

página da CMO na Internet. 

 Lembro a todos que, na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto, às 10h30min, 

haverá reunião de audiência pública para ouvir o Ministro da Saúde, Sr. Ricardo 

Barros. Repito: 17 de agosto, às 10h30min, quinta-feira, haverá audiência pública 

para ouvirmos o Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros. 

 Ordem do Dia. 

 Passaremos, agora, à apreciação das matérias acordadas pelo Colegiado de 

Representantes de Lideranças Partidárias na Comissão Mista de Orçamento: PLNs 

9/17, 11/17, 12/17 e 14/17, e o Requerimento nº 2/17. Os PLNs 9/17 e 14/17 foram 

inclusos na pauta a pedido do próprio colegiado.  

 Vamos, então, ao item 1. 

 Item 1. Projeto de Lei (CN) nº 9, de 2017, do Presidente da República, que 

abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e Cidadania, 

crédito especial no valor de R$ 60.000.000,00, para o fim que especifica. Relator: 

Deputado Gonzaga Patriota. Voto: pela aprovação do projeto na forma proposta pelo 

Poder Executivo. Quanto a uma emenda apresentada, o Relator indicou pela 

inadmissibilidade. 

 Com a palavra o Relator da matéria, Deputado Gonzaga Patriota, para 

apresentar o relatório. 

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, membros desta importante Comissão, trata-se de projeto de lei muito 

importante, que teve origem em uma emenda da bancada de Pernambuco. O crédito 

proposto possibilitará a construção de unidades prisionais, visando à ressocialização 

de presos.  

 Passo à leitura do voto, Sr. Presidente. 

 “II. Voto do Relator 

 Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo 

encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito 

especial, uma vez que objetiva a alocação de programação nova, não prevista na 

Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 13.414, de 10/01/2017).  
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 Observa-se, ainda, que a proposta guarda conformidade com os diversos 

diplomas jurídicos de regência da matéria: Constituição Federal; Lei nº 4.320, de 17 

de março de 1964; Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016 (LDO-2017) e Lei nº 

13.249, de 13 de janeiro de 2016 (Plano Plurianual Anual — PPA 2016-2020).  

 Encontram-se particularmente satisfeitas as disposições do art. 167, incisos V 

e VI, da Constituição Federal, e do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964.  

 Citados dispositivos constitucionais vedam: (i) a abertura de crédito 

suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos 

recursos correspondentes; e (ii) a transposição, o remanejamento ou a transferência 

de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para 

outro, sem prévia autorização legislativa. 

 Por seu turno, as prescrições constantes do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, foram obedecidas, pois os recursos indicados para fazer face à 

programação incluída são provenientes de anulação de dotação orçamentária, 

conforme indicado no Anexo II do Projeto. 

 As disposições pertinentes à LDO-2017, em especial as constantes de seu 

art. 44, restam cumpridas, considerando que o crédito:  

 - restringe-se a um único tipo de crédito adicional (especial) (§ 1º);  

 - contém, em exposição de motivos, justificativa referente à necessidade da 

nova dotação, indicando declaração do órgão solicitante de que a programação 

objeto do cancelamento proposto não sofrerá prejuízo na sua execução (§ 3º); e 

 - declara que as alterações decorrentes de sua abertura não afetam a 

obtenção do resultado primário fixado para 2017 (§ 4º).  

 No que se refere à compatibilidade da proposta com o PPA vigente, o crédito 

não contraria os dispositivos do Plano Plurianual 2016-2020.  

 Assim, as informações prestadas, ao lado da análise aqui exposta, indicam 

haver coerência dos termos do crédito especial em exame com as disposições da 

legislação orçamentária em vigor, bem assim denotam a correspondente adequação 

e compatibilidade com a LDO-2017 e com o PPA 2016-2020.  

 Quanto à única emenda apresentada, verifica-se que a proposição incorre nos 

desvios previstos pelos incisos II, alínea “a”, e III, alínea “c”, do art. 109 da 
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Resolução 01/2006-CN (oferece como fonte de cancelamento compensatório 

programação que consta do projeto de lei apenas como cancelamento proposto, 

sem indicar, como compensação, a programação a ser cancelada no 

correspondente anexo de suplementação). 

 É o caso, portanto, de inadmissão da emenda 00001. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN 9, de 2017-CN, na forma 

proposta pelo Poder Executivo.” 

 É o relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado, Deputado 

Gonzaga Patriota. O voto do Relator é pela aprovação.  

 Enquanto aguardamos a presença de mais um Senador para deliberarmos, 

passo ao item 3 da pauta. Vou pular o item 2, porque o Relator é o Senador 

Vicentinho Alves, que não se encontra presente. Mas eu gostaria de designar um 

Relator ad hoc para que faça a leitura do parecer. 

 Item 3. Projeto de Lei (CN) nº 12, de 2017, do Presidente da República, que 

abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça 

Eleitoral, da Defensoria Pública da União e de diversos órgãos do Poder Executivo, 

crédito especial no valor de R$37.691.842,00, para os fins que especifica. Relatora: 

Deputada Carmen Zanotto, de Santa Catarina. Voto: pela aprovação do projeto de 

lei. 

 Com a palavra a Relatora, Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada, Sr. Presidente, nobre 

Senador do meu querido Estado de Santa Catarina Dário Berger. 

 Peço permissão para ir direto à análise do projeto, Sr. Presidente. 

 “II. Análise 

 Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e preceitos legais pertinentes à matéria.  

 Com efeito, encontram-se satisfeitas as disposições constitucionais do art. 

167, incisos V e VI, que vedam a abertura de crédito especial sem prévia 

autorização legal e sem indicação dos recursos correspondentes, bem como a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra, sem prévia autorização legislativa. O projeto também 
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atende o disposto no art. 166, § 14, III, da Constituição, que dispõe sobre o prazo 

para que o Poder Executivo encaminhe projeto de lei sobre o remanejamento da 

programação cujo impedimento seja insuperável, visando o atendimento da 

obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira de programações 

decorrentes de emendas individuais ao orçamento, nos termos do mesmo artigo, § 

11. Atende ainda o § 5º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias — ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de 

dezembro de 2016, pois não amplia os limites das despesas primárias no exercício.  

 Sob a ótica legal, também se encontram plenamente atendidas as 

disposições do art. 43 da Lei n 4.320, de 17 de março de 1964, e as previstas no 

Plano Plurianual vigente (PPA 2016-2019).  

 Da mesma forma, há perfeita conformação do projeto com as disposições 

constantes da LDO 2017, em especial quanto às prescrições do art. 44: restringe-se 

a um único tipo de crédito adicional e a exposição de motivos informa que a 

realização das despesas objeto desses créditos não afeta a obtenção do resultado 

primário anual. 

 Verificamos que os remanejamentos constantes do presente crédito decorrem 

de indicações constantes do Sistema de Indicação Legislativa Orçamentária 

(SILOR), com fundamento no art. 166, § 14, II, da Constituição, e no art. 69, II, “a”, 

da LDO 2017, para solução de impedimentos à execução verificados em emendas 

individuais. 

 II.1 Análise das Emendas 

 O presente crédito, conforme mencionado, refere-se a remanejamento de 

dotações orçamentárias incluídas ou acrescidas em decorrência de emendas 

individuais, em atendimento às solicitações de seus autores, indicadas pelo Poder 

Legislativo ao Poder Executivo, conforme regulado pelo art. 166, § 14, incisos I a III 

da Constituição Federal.  

 Das 20 emendas apresentadas ao presente PLN de Crédito Especial, quatro 

delas, além de não tratar de programações relacionadas a indicações parlamentares 

dos autores, propõem suplementação de dotações já constantes da Lei 

Orçamentária para 2017, infringindo o art. 109, III, “b”, da Resolução nº 01/2006-CN, 
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razão pela qual as indico ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para serem declaradas inadmitidas. 

 Das 16 emendas remanescentes, 12 dizem respeito a programações não 

relacionadas às indicações parlamentares de seus autores. Eventual acolhimento de 

tais emendas prejudicaria a efetivação dos ajustes indicados para superação de 

impedimento de emendas individuais de outros Parlamentares, razão pela qual 

proponho rejeitar no mérito essas emendas.  

 Finalmente, quatro emendas (n°s 1, 2, 9 e 10) foram apresentadas visando 

exclusivamente a correção de indicações legislativas dos próprios autores das 

emendas, para superação de impedimentos técnicos à execução de suas 

respectivas emendas individuais impositivas. Por isso, entendo que há mérito e 

recomendamos a aprovação de tais emendas, listadas” conforme se segue: Emenda 

nº 1, do Deputado José Carlos Araújo; Emenda nº 2, do Deputado Zeca do PT; 

Emenda nº 9, do Deputado Carlos Marun; Emenda nº 10, do Deputado Miro 

Teixeira. 

 “III. Voto 

 Diante do exposto, manifestamo-nos pela:  

 1. Aprovação do Projeto de Lei nº 12, de 2017-CN, na forma do Substitutivo; 

  2. Aprovação das Emendas nºs 1, 2, 9 e 10, incorporadas ao Substitutivo; 

  3. Inadmissibilidade das Emendas nºs 7, 11, 14 e 15;  

 4. Rejeição das demais emendas.” 

 É o relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em discussão o Projeto de Lei 

nº 12, de 2017-CN, cuja Relatora é a Deputada Carmen Zanotto. (Pausa.) 

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

 Encerrada a votação, deixo sobrestado o projeto de lei para que possamos 

votá-lo em seguida, enquanto aguardamos a presença de mais um Senador, que 

está a caminho. 

 Requerimento nº 2, de 2017, do Sr. Hildo Rocha, que requer a realização de 

audiência pública para debater o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste 

— PRDNE.  
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 Concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha, que irá defender o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 

Sras. e Srs. Deputados, apresentamos esse requerimento tendo em vista que parte 

daquilo que o cidadão brasileiro paga de Imposto de Renda e de IPI é destinada aos 

Fundos de Desenvolvimento Regional, entre eles o Fundo de Desenvolvimento do 

Nordeste — FDNE, que recebe o maior volume de receitas tributárias. 

 No entanto, nós percebemos que, nos últimos anos, não temos tido 

conhecimento mais nítido sobre a utilização desses recursos em investimentos no 

Nordeste. No passado, usou-se muito esse incentivo para desvio de recursos, que 

não foram utilizados no Nordeste brasileiro. Alguns escândalos nos alertaram a 

respeito do que ocorre com esses recursos constitucionais. 

 Em função disso, pelo desconhecimento que nós temos em relação à 

aplicação desses recursos no Nordeste, requeremos a realização da audiência 

pública, para que todos nós membros desta Comissão, tanto Senadores quanto 

Deputados, possamos saber como estão sendo investidos esses recursos, quais são 

as consequências, o que de bom já foi feito em prol do povo nordestino, 

principalmente nos últimos 10 anos, em que foram investidos esses recursos e qual 

foi o benefício direto à população nordestina.  

 Por isso nós solicitamos essa audiência pública, através de requerimento. E 

quero solicitar o apoio de todo os membros desta Comissão, dos Congressistas, 

porque nós nordestinos não temos informações pormenorizadas do que é feito com 

esses recursos.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Cumprimento V.Exa.. 

 Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. (Pausa.) 

 Também deixo-o sobrestado para votação em seguida. 

 Partimos, então, para ao item 2, cujo Relator é o eminente Senador 

Vicentinho Alves. 

 Item 2. Projeto de Lei (CN) nº 11, de 2017, do Presidente da República, que 

abre aos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos 

órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 38.619.878,00, para 
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reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Relator: Senador 

Vicentinho Alves. Voto: pela aprovação do Projeto de Lei. 

 Com a palavra o eminente Relator, Senador Vicentinho Alves, para 

apresentar seu relatório. 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, eu vou direto à 

análise. 

 “II. Análise 

 Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e preceitos legais pertinentes à matéria.  

 Com efeito, encontram-se satisfeitas as disposições constitucionais do art. 

167, incisos V e VI, que vedam a abertura de crédito suplementar sem prévia 

autorização legal e sem indicação dos recursos correspondentes, bem como a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra, sem prévia autorização legislativa. Também atende o 

projeto o disposto no art. 166, § 14, III, da Constituição, que dispõe sobre o prazo 

para que o Poder Executivo encaminhe projeto de lei sobre o remanejamento da 

programação cujo impedimento seja insuperável, visando o atendimento da 

obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira das programações 

decorrentes de emendas individuais ao orçamento, nos termos do mesmo artigo, § 

11.  

 Sob a ótica legal, também se encontram plenamente atendidas as 

disposições do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as previstas no 

Plano Plurianual vigente (PPA 2016-2019).  

 Da mesma forma, há perfeita conformação do projeto com as disposições 

constantes da LDO 2017, em especial quanto às prescrições do art. 44. Restringe-se 

a um único tipo de crédito adicional e a exposição de motivos informa que a 

realização das despesas objeto desses créditos não afeta a obtenção do resultado 

primário anual.  

 Verificamos que os remanejamentos constantes do presente crédito decorrem 

de indicações constantes do Sistema de Indicação Legislativa Orçamentária 

(SILOR), com fundamento no art. 166, § 14, II, da Constituição, e no art. 69, II, “a”, 
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da LDO 2017, para saneamento de impedimentos à execução verificados em 

emendas individuais.  

 II.1. Das Emendas Apresentadas 

 O presente crédito, conforme mencionado, refere-se a remanejamento de 

dotações orçamentárias incluídas ou acrescidas em decorrência de emendas 

individuais, em atendimento às solicitações de seus autores, indicadas pelo Poder 

Legislativo ao Poder Executivo, nos termos do art. 166, § 14, incisos I a III, da 

Constituição Federal.  

 Das 12 emendas apresentadas ao presente PLN de Crédito Suplementar, 

verificamos que nenhuma delas diz respeito a indicação legislativa de 

remanejamento de programações de emendas individuais impositivas do próprio 

autor.  

 A emenda nº 3 não indica programação para cancelamento de dotação para 

atender à suplementação proposta, razão pela qual opinamos pela sua 

inadmissibilidade, nos termos do art. 166, § 3º, III, da Constituição Federal, e art. 

109, II, da Resolução nº 01/2006-CN.  

 As 11 emendas remanescentes dizem respeito a programações não 

relacionadas às indicações parlamentares dos seus autores. Eventual acolhimento 

de tais emendas prejudicaria os ajustes indicados para superação de impedimento 

de emendas individuais de outros parlamentares, razão pelo qual entendemos pelo 

não acolhimento de quaisquer dessas emendas. 

 III. Voto 

 Diante do exposto, indicamos: 

 1. aprovação do Projeto de Lei nº 11, de 2017-CN, na forma apresentada; 

 2. inadmissão da emenda de nº 3; e  

 3. rejeição das demais emendas.”  

 Este é o nosso relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Cumprimento V.Exa. e lhe 

agradeço. 

 Está em discussão o Projeto de Lei nº 11, de 2017-CN, cujo Relator é o 

Senador Vicentinho Alves, que acaba de apresentar o relatório. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. (Pausa.) 
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 Também fica sobrestado esse projeto, a fim de que aguardemos mais um 

Senador para deliberarmos sobre a matéria.  

 Passamos agora ao último item da pauta. 

 Item 4. Projeto de Lei (CN) nº 14, de 2017, do Presidente da República, que 

abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, 

crédito suplementar no valor de R$ 164.600.000,00, para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. Relator: Deputado João Fernando 

Coutinho. O parecer é favorável ao projeto.  

 Com a palavra o Relator, para apresentar o seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Prezado Presidente, 

Senador Dário Berger; Prezado Relator-Geral do Orçamento, Deputado Cacá Leão; 

demais Deputados e Senadores aqui presentes, eu quero, antes de fazer o meu 

relatório, justificar a necessidade desse PLN, que trata da emenda de bancada de 

Pernambuco ao exercício fiscal de 2017. Esse PLN foi necessário tendo em vista um 

equívoco que ocorreu em relação à ação, mas mantêm-se os mesmos valores 

propostos originalmente no ano passado.  

 “I. Relatório 

 O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com fulcro no art. 84, 

inciso XXIII, da Constituição de 1988, por meio da Mensagem nº 238, de 2017, 

submete à apreciação do Congresso Nacional Projeto de Lei autorizando o Poder 

Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 

Integração Nacional, crédito suplementar no valor de R$ 164.600.000,00 (cento e 

sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente.  

 De acordo com Exposição de Motivos nº 133/2017 MP, de 9 de junho de 

2017, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o crédito 

objetiva alterar a destinação dos recursos orçamentários provenientes da emenda 

da Bancada de Pernambuco, conforme solicitação constante do Ofício nº 04/2017, 

de 9 de março de 2017, enviado ao Ministro de Estado da Integração Nacional pelos 

Coordenadores da referida Bancada, visando à consecução da 1ª Etapa da Adutora 

do Agreste, de forma a fortalecer o combate à seca e fomentar o fornecimento de 

água no Estado de Pernambuco. 
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 Como fontes de recursos, o crédito apresenta anulação de dotação 

orçamentária, oriunda de emenda de bancada estadual de execução obrigatória.  

 Aberto o prazo regimental, o Projeto não recebeu emendas. 

 II. Voto 

 Ressalte-se que o presente projeto de lei de crédito adicional, conforme 

destacado na Exposição de Motivos EM nº 133/2017, do Ministério do Planejamento, 

de 9 de julho de 2017, que acompanha o referido projeto, refere-se à alteração da 

destinação dos recursos orçamentários da emenda impositiva da Bancada de 

Pernambuco nº 71180001, objeto do Ofício nº 04/2017, de 9 de março de 2017, 

enviado ao Ministro da Integração Nacional pelos coordenadores dessa bancada 

estadual. 

 Destaca-se no referido Ofício nº 04/2017 que o remanejamento solicitado tem 

por objetivo a ampliação da meta física contratual do empreendimento objeto da 

programação ‘18.544.2084.10F6.0026 — Implantação da Adutora do Agreste no 

Estado de Pernambuco’. 

 Tal ampliação permite que os Municípios de Custódia, Jataúba, Vertentes, 

Taquaritinga do Norte, Paranatama e Saloá também possam ser contemplados pela 

Integração com a Bacia do Rio São Francisco. 

 Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 14, de 

2017-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo”, que trata da ampliação da meta 

fiscal contratual para incluir esses seis Municípios. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa.. 

 Já temos quórum. 

 Pela ordem, tem a palavra o Senador Valdir Raupp. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O.k. Como já foi aberta a 

Ordem do Dia no plenário do Senado, nós temos que votar rapidamente. a minha 

sugestão é votarmos as matérias em bloco.  

 Em votação, com a concordância das Sras. e dos Srs. Parlamentares, os 

projetos de lei em bloco. 

 Item 1, Projeto de Lei nº 9/17; item 2: Projeto de Lei nº 11/17; item 3: Projeto 

de Lei nº 12/17; item 4: Projeto de Lei nº 14/17; e o Requerimento nº 2/17. 
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 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

  Igualmente, submeto à votação na representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam com a aprovação 

dos projetos de lei permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, como encerramos a 

votação, eu queria só fazer um registro sobre o que nós construímos aqui em 

relação à LDO, votada ainda no primeiro semestre. Em vários pontos, houve 

consenso aqui, na votação, inclusive com a unanimidade desta Comissão, estando 

presentes as Lideranças da base do Governo Temer.  

 Nós lamentamos a atitude do Governo ao receber o que nós construímos 

para o bem do País, fruto de emendas que as bancadas apresentaram. Eu lembro 

que a da bancada do Nordeste, por exemplo — eu votei favoravelmente —, 

defendeu que não houvesse contingenciamento nos recursos para a transposição do 

Rio São Francisco.  

 Eu fiz uma defesa aqui, e V.Exa. e os demais Deputados e Senadores 

concordaram, no sentido de que não houvesse contingenciamento no Programa 

Mais Médicos, que é uma reivindicação da população brasileira; da mesma forma, 

que não fossem prejudicados os programas dos nossos agentes de saúde. Todos os 

Deputados e Senadores têm suas referências.  

 Defendemos ainda, para os programas de obras 50% conclusas, que não 

houvesse nenhuma dificuldade por parte do Governo para a conclusão dessas 

obras.  

 Programas do PAC; programas de combate à violência em relação à mulher; 

a COP 21, que firmou o Acordo de Paris, o qual trata dos temas internacionais nas 

questões da contenção, digamos assim, de poluentes do efeito estufa, também não 

deveriam ser prejudicados. 
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 No tema do PNE — pasmem! —, o Governo vetou recursos e programas, 

aliás, programas dentro do PNE, como os programas nacionais de educação! Isso 

significa que as crianças de menor idade terão dificuldade de ver os seus programas 

atendidos para estarem em sala de aula. São as crianças do País, no tema da 

educação!  

 Portanto, Senador Dário Berger, são mais de 50 vetos apostos pelo Governo 

Temer!  

 E nós estamos propondo uma atitude. Esta Casa foi desrespeitada, esta 

Comissão foi desrespeitada, porque, na verdade, quando nós votamos, tínhamos a 

compreensão de que, havendo a presença das Lideranças do Governo, as matérias 

não seriam vetadas pelo Presidente Temer. Isso estava muito tranquilo para mim. 

Acredito que todos nós ficamos surpreendidos quando vieram os vetos, porque, se o 

Governo não tivesse concordado, não haveria por que nós construirmos aquele 

acordo de votação por unanimidade!  

 Era essa a situação, e sob a coordenação de V.Exa., elogiosa, no sentido de 

construir essa unidade para podermos fazer a votação. 

 Portanto, eu quero dizer aqui, pela Oposição, que nós discordamos 

frontalmente dessa atitude. No mérito, nós discordamos, mas também não 

concordamos com o método. Não é assim que o Executivo deve se relacionar com o 

Parlamento, nem com esta Comissão, nem com o Congresso Nacional. Esta não é 

uma Comissão só de uma Casa, não é uma Comissão só do Senado, não é uma 

Comissão só da Câmara dos Deputados. Esta é uma Comissão do Congresso 

Nacional que avalia os recursos. E estamos passando por um momento de grande 

dificuldade. O Governo está para anunciar o aumento das metas do déficit fiscal. 

Essas são atitudes com as quais nós também não concordamos — faremos o 

debate sobre esse ponto em outro momento.  

 Isso está no bojo da falta de interesse do Governo, da incompetência do 

Governo, da insensibilidade do Governo ou de um projeto equivocado do Governo 

ao vetar esses pontos importantes que dialogariam com programas sociais, com 

transparência, com atividades que poderiam levar novamente à geração de 

empregos neste País e ao desenvolvimento. 
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 Há uma comissão já constituída na reunião que nós fizemos há pouco, sob a 

Presidência de V.Exa., e eu quero propor o seguinte: que esta Comissão não vote 

absolutamente nada antes que o Governo faça um gesto. E o Governo tem em suas 

mãos a grande possibilidade de fazer esse gesto. Qual é o gesto? Orientar a 

bancada do Governo na sessão do Congresso Nacional para que os vetos apostos 

pelo Governo sejam derrubados. 

 Eu quero repetir: como Oposição, nós lutaremos por isso. Esses vetos não 

são bons para o País; esses vetos não são bons na relação entres os Poderes; 

esses vetos não condizem com a necessidade que o País tem de se recuperar. Por 

isso, nós participaremos, sim, da comissão criada, para cobrar do Governo a razão 

desses vetos. E nós estamos orientando que não se vote absolutamente nada de 

interesse do Governo, até que ele faça um gesto para o País e para o Congresso 

Nacional. E o gesto está na mão dele. É o Governo que precisa tomar esta decisão: 

orientar, na questão da análise dos vetos na sessão do Congresso Nacional, que 

haja a derrubada dos vetos. Sem esse gesto mantêm-se a truculência, a autoridade, 

o autoritarismo e o não respeito ao País e a esta Comissão, que representa o 

Congresso Nacional. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Bohn Gass, ouvi 

atentamente a manifestação de V.Exa. Como Presidente desta Comissão, preciso 

refletir sobre as questões que V.Exa. levanta e alguns outros pontos que eu acho 

relevantes, fundamentais e vitais para o desenvolvimento dos trabalhos desta 

Comissão. 

 Em primeiro lugar, eu não quero acreditar que o Presidente Temer, que eu 

conheço bem, tenha participado, de forma objetiva, da elaboração desses vetos. Eu 

não posso acreditar nisso. Talvez isso possa ter passado pelo princípio da confiança 

e orientação dos seus técnicos — e me parece que já há uma disputa de poder entre 

o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Ministério da Fazenda 

—, subtraindo sobremaneira as prerrogativas, as atribuições do Parlamento 

brasileiro, que, ao final disso tudo, é quem dá a palavra derradeira em todas essas 

questões que o Governo implementa. 

 Em segundo lugar, quero concordar com V.Exa. quando diz que esses vetos, 

da forma como foram propostos, representam realmente um desrespeito por esta 
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Comissão, sobretudo um desrespeito ao eminente Relator, competente, dedicado, 

que fez um brilhante trabalho à frente do relatório, desta Comissão e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, que é o Deputado Federal Marcus Pestana, com quem 

quero me congratular. 

 E evidentemente também eu, como Presidente da Comissão, de certa forma 

me senti desprestigiado, sobretudo por dirigir esses trabalhos e não propriamente 

por outro motivo. Tomei conhecimento desses vetos pela imprensa, e a arrogância e 

a prepotência — já mencionei isso na reunião de Líderes — são sintomas de 

governos fracassados. Não conheço nenhum governo arrogante e prepotente que 

tenha conseguido sobreviver durante muito tempo. Portanto, esse gesto, se não 

irresponsável, foi insensível. Não houve a sensibilidade necessária, uma vez que, se 

aprovassem a LDO com as emendas propostas pelos eminentes Deputados e 

Senadores desta Comissão, isso não implicaria praticamente nada em termos de 

recursos para o Governo Federal. 

 O Governo Federal, sim, tem que ter pulso firme. Se ele criar um item 

orçamentário e não tiver disponibilidade para enfrentar aquele desafio, que 

demonstre isso, que prove isso e que assuma essa atitude. O que ele não pode é, 

simplesmente, de forma prepotente e arrogante, como acabou acontecendo, fazer o 

veto horizontal da forma como ocorreu. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. 

 Como Presidente desta Comissão, eu quero aqui concordar com o Deputado 

Bohn Gass sobre que essa não foi uma atitude digna de um governo democrático. 

 Dito isso, eu quero lembrar aos Srs. Parlamentares que, na quinta-feira, às 

10h30min, nós teremos audiência pública, na qual ouviremos o Ministro da Saúde, 

Deputado Ricardo Barros, para darmos sequência aos nossos trabalhos de 

elaboração do relatório anual. 

 Também quero deixar público aos Parlamentares desta Comissão e à 

população brasileira em geral que foi constituída uma comissão de três Deputados e 

dois Senadores, para, em conjunto com o Líder do Governo, fazer uma avaliação 

dos vetos e propor uma solução alternativa que possa ser submetida à apreciação e 

avaliação dos membros desta Casa, o que nós esperamos que possa acontecer já 

nos próximos dias, haja vista a pressa que nós temos nessa situação. Com isso, 
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espero que possamos corrigir grande parte dos vetos no decorrer dos 

entendimentos que possam ser construídos. 

 Agora agradeço a presença de todas as Deputadas, de todos os Deputados, 

de todas as Senadoras, de todos os Senadores, especialmente do Senador 

Benedito de Lira, que novamente salvou a nossa votação hoje — S.Exa. veio para 

cá às pressas. Quero agradecer ao Senador mais uma vez. 

 Declaro encerrada a presente reunião, lembrando a V.Exas., mais uma vez, a 

audiência pública de quinta-feira, às 10h30min, com o Ministro da Saúde, Sr. 

Ricardo Barros. 

 Está encerrada a presente reunião. 




