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

declaro iniciada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias constantes da pauta. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, quero fazer uma questão 

de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Para uma questão de ordem, 

concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, e 

colegas Deputados, estivemos aqui antes, para a sessão convocada por V.Exa. para 

14h30min. O Regimento, se não me falha a memória, no seu art. 134, é muito claro 

quando reza o número mínimo de Senadores e Deputados presentes para iniciar a 

sessão. Mas há o prazo de 30 minutos para iniciá-la. 

 Todas as sessões aqui, em todos os anos, obedeceram a esses 30 minutos. 

Se não começava nos 30 minutos, a sessão não se realizava. Excepcionalmente, no 

ano passado, foi feito um acordo de procedimento para se postergar o início da 

sessão por mais 30 minutos. Mas, quando iniciamos os trabalhos, eu fiz questão de, 

na reunião na sala de Líderes, registrar que não temos acordo para postergar o 

início por mais 30 minutos e que queremos cumprir o Regimento, que é muito claro: 

 Art. 134. Os trabalhos da CMO somente serão iniciados com a 

presença mínima de 1/6 (um sexto) de sua composição em cada Casa. 

 Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de 

Senadores ou Deputados em número inferior ao estabelecido no caput, 

o Presidente suspenderá ou encerrará a reunião, ex officio, ou por 

provocação de qualquer parlamentar. 

 Está combinado esse artigo com o art. 29 do Regimento Comum, que diz: 

 Art. 29. À hora do início da sessão, o Presidente e os demais 

membros da Mesa ocuparão os respectivos lugares; havendo número 

regimental, será anunciada a abertura dos trabalhos. 

 § 1º Não havendo número, o Presidente aguardará, pelo prazo 

máximo de 30 (trinta) minutos, a complementação do quórum; 

decorrido o prazo e persistindo a falta de número, a sessão não se 

realizará. 
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 Nós estávamos aqui aguardando essa primeira meia hora e estamos agora 

iniciando a sessão. O relógio está marcando 15h26min, mas já faz alguns minutos 

que V.Exa. a chamou. 

 Então, eu quero solicitar que seja encerrada a sessão, porque ela foi iniciada 

fora do prazo designado pelo Regimento. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Antes de responder ao 

Deputado Cohn Gás, concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Cohn Gás, antes que o 

Presidente responda, eu vou fazer um apelo. A culpa talvez seja minha. Nós temos 

um prazo, até amanhã, para a apresentação das nossas emendas, da Comissão. A 

Comissão Mista de Orçamento tem que apresentar duas emendas à LDO. Eu recebi 

a determinação de fazer o relatório há pouco tempo e o terminei nesse minuto. Só 

por isso o Presidente começou agora a sessão. 

 Então, a ideia hoje era começarmos votando as nossas emendas à LDO. Se 

não tivermos tempo nem houver sessão, não poderemos votar as emendas da 

Comissão. Pela primeira vez, teremos essa oportunidade... as duas emendas que a 

Comissão Mista de Orçamento apresentará à LDO. 

 É apenas um apelo, porque a culpa foi minha. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu só quero acrescentar e 

justificar a V.Exa. que esse é um fato novo que aconteceu nesta Legislatura, neste 

início de trabalho, em que a Comissão Mista de Orçamento vai apresentar duas 

emendas. Se assim não fosse, poderíamos ter aberto antes. Eu estava aqui desde 

às 14 horas aguardando. Inclusive pedi para a assessoria que todos os Deputados e 

Senadores que chegassem aqui se dirigissem então até a sala de reunião para que 

pudéssemos continuar discutindo. Inclusive “catei a laço” a Relatora, implorei para 

que ela assumisse essa importante responsabilidade de relatar em tempo recorde — 

vamos dizer assim — as emendas, as sugestões de prioridade e as sugestões ao 

texto, o que prontamente a Deputada Laura Carneiro assumiu. 

 Eu queria aproveitar e fazer coro à Deputada para pedir a V.Exa. 

compreensão nesse sentido, porque não houve de minha parte nenhum lapso 

temporal em que eu não pudesse abrir a sessão, até porque havia quórum para isso. 
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Talvez agora não tenhamos quórum ainda para votar, porque me parece que falta 

um ou dois Senadores, mas para abrir a sessão há. Então a falha foi minha, porque 

acabei me perdendo no tempo, e a coisa acabou não acontecendo. 

 Outra questão que eu queria dizer a V.Exa. é a seguinte: eu não sou 

especialista em Regimento — quero que V.Exas. me perdoem por isso —, mas o art. 

134 exige presença mínima de um sexto — e nós já temos — para abrir a sessão, 

que seriam seis Deputados e dois Senadores. Então, estamos bem além disso. 

 Quanto ao art. 29, que V.Exa. menciona, ele se reporta à sessão do 

Congresso Nacional, cujo início deve se dar no prazo máximo de 30 minutos. Esse 

não é o nosso caso, porque aqui não é “sessão”, mas “reunião”. Portanto, 

estaríamos fora desses dois artigos que V.Exa. mencionou. 

 Mas eu não quero discutir o Regimento. Eu queria contar com a compreensão 

de todos, porque temos um projeto de suma importância para o Brasil, que é a 

suplementação orçamentária para a Polícia Federal retomar a emissão de 

passaportes. De fato, esse é um problema que atinge milhares e milhares de 

brasileiros todos os dias. Cerca de 8 mil pessoas retiravam o passaporte todos os 

dias. Como já estamos com 5, 6, 7, 8 dias, basta multiplicarmos isso por oito e 

chegaremos a quase 100 mil pessoas que estão à espera do passaporte. 

 Então, eu queria pedir a V.Exa. para iniciarmos a sessão, discutirmos essa 

matéria da subvenção à Polícia Federal para emissão do passaporte e, no decorrer 

do tempo, poderemos aprofundar as discussões com relação às sugestões de 

prioridade da LDO, tanto de texto quanto de emendas propriamente ditas. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, quero falar de dois 

aspectos então. O primeiro é sobre o Regimento no tocante ao prazo de meia hora. 

 O Regimento é claro. Aqui estamos numa reunião da Comissão, mas o que 

ele estabelece é para as sessões e para as reuniões. Não importa se chamamos isto 

aqui de “sessão” ou de “reunião” da CMO. O Regimento é claro para todas as 

nossas atividades aqui, a tal ponto que sempre foi cumprido assim. Se a regra não 

tivesse sido essa, as reuniões anteriores não teriam tido essa exigência. 

 Eu não vou polemizar sobre esse ponto, porque precisamos ter o acordo 

entre nós de que, em 30 minutos, não tendo quórum, cai a sessão. Caso haja 

quórum nesse prazo — e é disso que estou falando, não tenho nenhuma 
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discordância quanto a isso, porque V.Exa. esteve aqui e houve uma reunião ao lado 

—, abre-se a sessão. 

 Veja a minha situação: eu estava aqui todo o tempo, aguardei a meia hora. Se 

não começou a sessão nesse prazo, não tenho nenhuma obrigação de ficar aqui, 

aliás, nenhum de nós tem. Passada a meia hora e tendo quórum, é preciso começar 

a sessão. Se assim não for, como ficamos? Eu vou ficar esperando ao bel prazer, 

por exemplo, de quem está presidindo? Não. Há um regramento. 

 Então, eu quero deixar isso como método de trabalho: se transcorreu meia 

hora e não há quórum, encerra-se a sessão; se há quórum, inicia-se a sessão. Se a 

sessão não é iniciada, eu considero que ela não vai acontecer mais. Se 10 minutos 

mais tarde ela inicia, eu já poderei ter saído, imaginando que ela não iria acontecer 

mais. É para isso que há a meia hora, senão não faz sentido. Então, ter essa 

compreensão é o primeiro aspecto. 

 O segundo aspecto é sobre o PLN enviado pelo Governo em relação aos 

recursos para emissão dos passaportes. Eu fui à tribuna, cobrei também do Governo 

e solicitei à Mesa Diretora da Casa que ela tivesse envolvimento para pressionar o 

Governo, a fim de resolver o mais rápido possível essa situação que foi apontada 

semana passada. Sei que vários outros Parlamentares se manifestaram nesse 

sentido também. 

 Agora vejam bem, estaremos descumprindo o Regimento aqui para aceitar 

um lapso do Governo. Pela informação que tenho, a Polícia Federal teria se dirigido 

ao Governo seis vezes — seis vezes — para ter a suplementação orçamentária para 

a população brasileira não ficar sem a possibilidade de fazer o passaporte. Isto é o 

mínimo que o Governo devia fazer: garantir recursos para que a Polícia Federal 

pudesse ter estrutura para fazer o passaporte, mas ele não o fez. 

 Então, Sr. Presidente, o Governo enviou um PLN retirando dinheiro da 

educação para que se retomasse a emissão dos passaportes. Esse debate nós 

vamos fazer depois. Eu sei que V.Exa. também se manifestou a respeito disso, aliás, 

nós nos manifestamos contrariamente. 

 E agora o Governo tenta retirar recursos de outra área: a da ONU. Ele vai tirar 

dinheiro da representação do Brasil na ONU para colocar na Polícia Federal? E nós 
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agora vamos dar o aval, porque o povo precisa — e nós concordamos com isso —, 

mas “furando” regimentos, conveniências e acordos feitos entre nós aqui. 

 Nesse sentido, eu tenho dificuldade realmente em estar de acordo com esse 

procedimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem, eu concordo com 

V.Exa. e assino embaixo do acordo a respeito do encaminhamento das sessões. 

Vou rigorosamente observar os 30 minutos. Como Presidente da Comissão, sou a 

pessoa mais interessada em abrir as reuniões no tempo em que têm que ser 

abertas, sob pena de evidentemente caírem. Nós também temos outros afazeres 

que são importantíssimos. 

 Então, quero fazer um apelo aos membros da Comissão para que 

compareçam no horário estabelecido, sob pena de eu aplicar o regulamento de que 

o Parlamentar que faltar mais de uma, duas ou três vezes — não sei quantas 

exatamente — será substituído, porque senão não conseguiremos tocar os 

trabalhos. Farei isso até em respeito a todos aqueles que estão aqui 

sistematicamente todas as terças-feiras, às 14 horas e às 14h30min. 

 Bem, feito esse acordo com relação a esse procedimento, quero passar outra 

informação. Quero dizer que não estou aqui para acobertar incompetência do 

Governo. Estou preocupado, assim como V.Exa. também está, em atender os 

milhares de brasileiros que foram surpreendidos... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na véspera das férias... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Na véspera das férias, 

inclusive. Aliás, não quero nem falar em férias, porque me parece meio pejorativo. 

Mas há muitas pessoas que se programaram para uma viagem, inclusive para fazer 

negócios, cuidar da saúde e estudar também. Essas pessoas decidiram utilizar o 

mês de julho para viajar e aí foram surpreendidas com essa questão. Então eu 

mesmo me sensibilizei imediatamente a respeito desse assunto. 

 A minha vontade era ter votado isso na semana passada. Está aqui o 

Deputado Delegado Francischini, que é Delegado Federal, a quem designei como 

Relator, exatamente por estar diretamente ligado a essa matéria. Eu tinha a intenção 

de votar isso na semana passada, mas houve mais um lapso do Governo ao mandar 
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a suplementação orçamentária subtraindo recursos da educação, o que foi corrigido 

imediatamente depois de conversarmos com o Ministro do Planejamento. 

 Então, para não me alongar a respeito desse assunto, eu queria voltar à 

nossa Ordem do Dia para colocar em apreciação a ata e, em seguida, o projeto de 

remanejamento de recursos para a Polícia Federal poder retomar a emissão de 

passaportes. 

 Então, está em apreciação a ata. 

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

da primeira reunião de audiência pública realizada no dia 27 de junho de 2017 e da 

primeira reunião extraordinária realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2017, por 

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

Srs. Parlamentares que se manifestem. 

 Concedo a palavra ao Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, com todo o respeito, V.Exa. 

se sensibilizou com as pessoas que dependem do passaporte, assim como os 

Parlamentares que estão aqui, mas me parece que a bancada do Governo não está 

sensibilizada, porque, se estivesse, estaria aqui dando presença. Não há quórum 

para deliberação. Portanto, acho que não podemos apreciar nada agora, enquanto 

não houver quórum. 

 Se o Governo tem interesse nisso, ele leva para o plenário. Lá atinge-se o 

quórum e aprova-se. O que não pode é o Governo não se preocupar, e apenas nós 

aqui, uma minoria, nos preocuparmos com isso e deixá-lo fazer as besteiras que 

está fazendo: primeiro, querendo tirar dinheiro da educação; depois, alterando isso. 

E agora os seus Parlamentares não vêm aqui para votar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a participação do 

Deputado Zé Carlos. Nós ainda não entramos na discussão do projeto propriamente 

dito. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Estou apenas fazendo essa colocação 

previamente, para que haja tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Eu queria pedir a 

compreensão para avançarmos aqui. Evidentemente, no momento da discussão da 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0842/17  04/07/2017 
 
 

 7

matéria, se não tivermos quórum, não vou colocar em deliberação. Nesse caso, vou 

ter que achar, na forma do Regimento, como vamos avançar nessa questão. 

 As atas estão em votação, portanto, na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovadas. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Expediente. 

 Informo que foram designados relatores para as seguintes matérias: Projeto 

de Lei do Congresso Nacional nº 2, de 2017, a Deputada Rosangela Gomes; Projeto 

de Lei do Congresso Nacional nº 4, de 2017, o Senador Benedito de Lira; Projeto de 

Lei do Congresso Nacional nº 8, de 2017, o Deputado Delegado Francischini. 

 Informo ainda que designei os membros do Comitê de Admissibilidade de 

Emendas — CAE, a saber: Deputado Bilac Pinto, como Coordenador; e os 

Deputados Domingos Sávio, Laura Carneiro, Carmen Zanotto e Jaime Martins, como 

membros. 

 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. 

 Este é um lembrete interessante e importante: lembro a todos os Srs. 

Parlamentares que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do 

Congresso Nacional n° 1, de 2017, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2018, encontra-se aberto e será encerrado amanhã, dia 5 de julho, quarta-feira, às 

20 horas. 

 Deputado Zé Carlos, agora já temos quórum. Estamos, portanto, com mais 

tranquilidade para seguir em frente. 

 Vamos então à Ordem do Dia. 

 Item 1. Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 8, de 2017, do Presidente da 

República 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, para reforço de 
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dotação constante da Lei Orçamentária vigente. Relator: Deputado Delegado 

Francischini. 

 O relatório é pela aprovação do projeto de lei. 

 Em atendimento à solicitação do Relator e do Presidente da CMO, o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão encaminhou por meio do 

Ofício n° 54/2017-MP, de 30 de junho de 2017, a solicitação de troca dos 

cancelamentos propostos inicialmente das dotações orçamentárias. Refiro-me 

àquela a que se fez alusão aqui. 

 O Relator apresentou emenda, a fim de dar efetividade à solicitação recebida. 

 Não foram apresentadas emendas ao projeto. 

 Portanto, concedo a palavra ao Relator, Deputado Delegado Francischini, 

para apresentar o seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, caros 

Deputados presentes, passo a ler o relatório: 

 “I. Relatório 

 O Presidente da República, no uso das atribuições (...) da Constituição, 

submete à deliberação do Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 220, 

de 2017, na origem, o Projeto de Lei nº 8, de 2017, do Congresso Nacional, que 

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

suplementar no valor de R$102.385.511,00, para reforço das dotações constantes 

na Lei Orçamentária vigente.  

 O Projeto promove a suplementação da ação 2586 — Manutenção do 

Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de 

Registros de Estrangeiros, no âmbito da unidade orçamentária Departamento de 

Polícia Federal (...).” 

 Sr. Presidente, aqui cabe um registro. A pedido de V.Exa., a quem agradeço a 

designação como Relator, nós permanecemos aqui, na quinta-feira, até o último 

horário. Depois de levarmos o problema até o Presidente da CMO, nós mostramos o 

desconforto não só meu, como Relator, mas de V.Exa. e de vários membros da 

Comissão naquele momento em relatar ou mesmo votar um projeto importante, 

como a recomposição do Orçamento, para atender à emissão de passaportes, se 

nós buscássemos recompô-lo através de retirada de 102 milhões de reais do 
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Ministério da Educação, principalmente de fomento às ações de graduação, pós-

graduação, capacitação e formação na educação básica. 

 Fiz isso como Relator, pois é nossa obrigação. Eu permaneci na sexta-feira 

em Brasília até o final do expediente. Somente às 18 horas, após contato com o 

próprio Ministro do Planejamento, Ministro Dyogo, recebemos ofício do Governo, 

com a proposta de modificação desta lei, permitindo que nós não retirássemos 

esses 102 milhões de reais dos projetos do Ministério da Educação. Foi-nos feita, 

portanto, uma proposta, que depois será corrigida pelo Ministério do Planejamento, 

quanto à contribuição destinada à Organização das Nações Unidas — ONU pelo 

Ministério das Relações Exteriores. Com certeza, isso é muito mais fácil. 

 A opinião pública brasileira nos cobra. Como V.Exa. bem colocou, Sr. 

Presidente, mais de cem mil pessoas não receberam nos últimos dias seus 

passaportes, mas a solução, neste momento importante da educação no nosso 

País, não é vestir um santo e desvestir outro. Com certeza, a atuação de V.Exa. 

junto ao Governo Federal foi importantíssima. 

 Neste momento, nós trazemos o voto final do Relator, Sr. Presidente. Não 

foram apresentadas emendas, somente emenda de Relator. 

 Passo à leitura do voto. 

 “III. Voto do Relator  

 Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria os dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à 

matéria.  

 Quanto ao mérito do Projeto, entendemos que as alterações propostas 

contribuem para o alcance dos objetivos do Plano Plurianual 2016-2019 e refletem 

necessidade de ajuste manifestada pelos órgãos. 

 Contudo, em concordância com a solicitação do Poder Executivo de alteração 

dos cancelamentos, especialmente para preservar os recursos da Educação, 

apresentamos a Emenda de Relator que segue em anexo, mantendo a troca das 

fontes. Assim, a suplementação é feita na fonte 374 — Taxas e Multas pelo 

Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais — 

Exercícios Anteriores, visto que a programação suplementada é custeada com a 
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arrecadação de taxas próprias, e os cancelamentos, neste caso, são de caráter 

meramente compensatório.  

 (...)” 

 Foi apresentado o relatório completo.  

 Eu faço mais uma correção, Sr. Presidente. Gostaria de fazer uma 

complementação de voto, anexando demonstrativo de superávit financeiro 

encaminhado há poucos instantes também pelo Governo, para deixar nosso relatório 

completamente adequado à Lei Orçamentária.  

 “Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8, de 2017, do 

Congresso Nacional, com a Emenda de Relator ora apresentada.” 

 Esse é o relatório, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço ao Relator.  

 Esse foi o relatório pela aprovação. 

 Está em discussão o Projeto de Lei nº 8, de 2017.  

 Antes de conceder a palavra ao primeiro inscrito, que será do nosso Relator, 

o Deputado Cacá Leão, eu quero informar aos membros desta Comissão que tão 

logo tomei conhecimento da informação de que o Governo iria utilizar verba da 

educação para resolver o problema da emissão dos passaportes, entrei em contato, 

imediatamente, com o Ministro do Planejamento para deixar clara a minha posição. 

Penso que expressei o sentimento da ampla maioria se não da totalidade dos 

membros desta Comissão de que éramos totalmente contra aquela proposta inicial, 

retirando então os recursos da educação para suplementar o Ministério da Justiça e 

a Polícia Federal. 

 Comuniquei ao Ministro Dyogo que o Governo teria que imediatamente 

encontrar com urgência outra fonte de recursos para que eu desse 

encaminhamento, naquela oportunidade, a esse projeto de lei. Na ocasião, o 

Ministro nos garantiu que encontraria outra fonte.  

 Contudo, no início da noite de quinta-feira, ele confirmou que os recursos da 

educação estavam preservados e que o aporte de 102 milhões de reais 

aproximadamente necessários para a normalização dos serviços de emissão de 

passaporte seriam alocados na fonte referente a convênios com organismos 

internacionais. 
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 Não foi preciso enviar novo projeto, uma vez que nós acatamos as sugestões 

do Ministro. Em conversa que tivemos com o Relator, ele se comprometeu a fazer 

uma emenda ao próprio relatório, razão pela qual quero parabenizá-lo e agradecê-lo 

pela presteza. 

 Eu não estou aqui, neste momento, para defender governo de espécie 

alguma. Estou aqui para defender milhares de pessoas, como já falei, que se viram 

surpreendidas por essa falta de organização e de planejamento do Governo em 

subvencionar ou subsidiar a Polícia Federal com os recursos necessários para a 

emissão dos passaportes. 

 Dito isso, passo a palavra ao Deputado Cacá Leão.  

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Nobre Presidente Senador Dário Berger, 

Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero 

parabenizar o Deputado Francischini pelo relatório.  

 Na verdade, Senador Dário, V.Exa. já deu o tom da minha fala aqui. Pedi a 

palavra apenas para parabenizá-lo pela forma como reagiu de imediato à proposta 

do Governo, principalmente dando o tom dos trabalhos nesta Comissão daqui para 

frente.  

 Tenho certeza absoluta que é consenso neste colegiado, tanto no Senado 

Federal quanto na Câmara dos Deputados, que não sejam retirados, de ordem 

nenhuma, recursos e orçamentos das áreas da educação, da saúde e da segurança 

pública. 

 Acho que a forma como V.Exa. conduziu esse processo nesses últimos dias 

foi brilhante. As minhas palavras são para parabenizá-lo pela condução dos 

trabalhos, assim como parabenizo o Deputado Francischini pelo relatório. Sei da sua 

luta, sei do seu esforço para concluí-lo ainda na semana passada. V.Exa. saiu daqui, 

na sexta-feira, 9 horas da noite, esperando a conclusão do relatório. Isso demonstra 

realmente a responsabilidade deste colegiado com a matéria, principalmente de 

V.Exa., que foi sensível à manifestação dos brasileiros nesse período importante das 

férias escolares. 

 Portanto, parabéns ao Deputado Francischini e ao Senador Dário Berger.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço ao nosso Relator-

Geral do Orçamento, Deputado Cacá Leão.  
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 Concedo a palavra ao Deputado Cohn Gás.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, eu já fiz observação sobre esse ponto, que de fato mostra 

como o Governo age e qual é sua prioridade. 

 Primeiro, questiono o processo dos recursos que existiam dentro do Governo 

para se fazerem os passaportes. O turismo é uma grande fonte de renda. As 

pessoas ou viajam a lazer, ou para fazer pesquisas, ou para fazer negócios. São 

vários aspectos. A inviabilização da não emissão do passaporte é uma 

incompetência do Governo. É inaceitável. 

 Se houvesse falta de recursos... Conforme os dados dessa ação, parece-me 

que havia em torno de 145 milhões, e foram gastos 88 milhões. Então, havia ainda 

uma faixa para o Governo utilizar. Com os 57 milhões que restavam, o período não 

ficaria descoberto.  

 O que acontece é o seguinte: a pessoa se dirige a um posto, paga a sua taxa, 

e não é atendido; vai, portanto, ter de fazer uma segunda, uma terceira viagem. Às 

vezes, ela já tem uma programação pronta. Então, essa falta de planejamento por 

parte do Governo é catastrófica. 

 Em segundo lugar, ele queria tirar recursos da educação. Eu vi em quais 

áreas da educação ele ia fazer isso. Senador, seria do ensino básico. As crianças 

vão para a escola. Talvez uma delas ficasse fora da sala de aula porque o Governo 

foi incompetente em resolver esse problema. Para alguém fazer o passaporte, uma 

criança teria que ficar fora da sala de aula. Não, as pessoas têm que ter passaporte! 

E as crianças têm que estar na sala de aula! Também se pensou retirar recursos de 

outra área da educação, conforme a rubrica, Senador. Seria da área de pesquisa e 

extensão, o que também é inaceitável. 

 Então, eu também quero parabenizar V.Exa. por ter se dirigido imediatamente 

ao Governo. V.Exa. teria todo o nosso apoio para não votar essa matéria até que o 

Governo recolocasse o valor no lugar originário.  

 Eu quero questionar quanto à ONU. O Brasil precisa ter relações importantes 

com organismos internacionais. Quando foi para a Noruega, o Presidente Temer 

levou uma resposta ruim àquele país. A Noruega deixou de passar recursos para o 
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Brasil a fim de fazer a defesa contra as queimadas na Amazônia, porque não 

estamos investindo na sua preservação. 

 Se o Brasil deixa de remunerar um país ou um organismo internacional, como 

a ONU ou outro organismo semelhante, pode receber notícias ruins daqui a uns 

dias, em função de não pagar suas contas. Desse modo, pode haver prejuízos, o 

que pode prejudicar a imagem do Brasil. 

 É muito ruim ver um governo retirar recursos dessas áreas que nos colocam 

num determinado cenário. A globalização e as relações internacionais têm que ser 

preservadas. E parece que o Governo não tem interesse em preservar essas 

relações. Eu questiono o fato de a origem desses recursos para suprir a emissão 

dos passaportes vir da ONU. Não é possível que não haja outra área para que o 

Governo retire esses recursos! 

 Eu me pronunciei esses dias quanto à posição do Governo de querer criar um 

Ministério para a proteção do Secretário Moreira Franco. Vai criar um Ministério 

especial para que Moreira Franco possa fazer sua defesa contra as denúncias de 

corrupção que está sofrendo.  

 Quem sabe o Governo não economiza na área de infraestrutura para usar o 

dinheiro nessas áreas essenciais? Eu acho que é esse debate que precisamos 

fazer. 

 Quero alertar que sequer tivemos oportunidade de fazer emendas, porque, 

em questão de horas, terminou o prazo. O Regimento estabelece cinco dias. 

Portanto, houve furo do Regimento. Por insistência de V.Exa., no momento em que 

o Governo fez a alteração de onde seriam retirados os recursos para a emissão dos 

passaportes, o que aconteceu? Naquele momento, nós não tivemos mais 

oportunidade de fazer emendas. Isso é problemático. Então, por uma questão de 

formalidade, faço esse registro, para melhor trabalharmos. 

 Eu queria encerrar, Sr. Presidente, falando sobre o pensamento do Governo 

em relação a esses temas. Como falei na tribuna há pouco, nós temos outro 

problema: o Bolsa Família, que vai ter reajuste zero. Esse é outro debate que vamos 

fazer depois, pois quero ficar dentro do meu tempo. Mas quero manifestar, em 

primeiro lugar, o não planejamento, a incompetência do Governo; e, em segundo 
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lugar, a opção totalmente equivocada de querer tirar dinheiro da educação para 

resolver o problema dos passaportes, para as pessoas viajarem.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço ao Deputado Cohn 

Gás.  

 Passo a palavra à Deputada Laura Carneiro.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, apenas quero 

parabenizar o Deputado Francischini. 

 Acho que essa foi uma preocupação de todos nós na semana passada. 

Graças a Deus, alteraram a utilização dos recursos da educação para a questão do 

passaporte. V.Exa., como sempre, está de parabéns. 

 Parabéns ao Presidente Dário, que imediatamente se manifestou em todas as 

redes sociais pela não utilização dos recursos da educação para esse fim. Tenho 

certeza de que nós, independente dos erros do Governo, estamos construindo a 

melhor solução possível para milhares de pessoas que precisam do seu passaporte, 

seja para situações emergenciais, seja para as férias das crianças, seja para suas 

atividades econômicas ou atividades acadêmicas.  

 Então, Sr. Presidente, quero parabenizar o nobre Relator e V.Exa. pelo 

pronunciamento.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Nós agradecemos à Deputada 

Laura Carneiro.  

 Concedo a palavra ao Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Obrigado, Sr. Presidente.  

 Corroboro o que disse o Deputado Cohn Gás. É muito nítida a incompetência 

do Governo no seu planejamento orçamentário. S.Exa. não mencionou que o valor 

que o Governo arrecada por passaporte é duas vezes o que ele gasta com o 

passaporte. Portanto, somente o valor que se arrecada com o custo do passaporte 

seria suficiente para comprar material para fazer muito mais passaportes do que o 

próprio orçamento previu. Não resta dúvida alguma de que há incompetência.  

 Obviamente, V.Exa. está de parabéns! V.Exa. tem o mérito de estar 

disponível e colocar freios nas intenções do Governo. Nesta Casa, nós estamos 

sensibilizados e solidários com as pessoas que querem viajar, mas não podemos 

assumir a responsabilidade por aqueles do Governo que erraram e que não estão 
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aqui para fazer o seu papel. Esta Casa tem ritos e normas que têm que ser 

cumpridos. Não podemos, por incompetência ou ausência do Governo, transgredir 

as normas para tentar minimizar o impacto.  

 O Governo tem que vir votar. Se não vier votar, temos que arranjar uma 

alternativa, que seria ir ao Plenário e, assim, fazer a votação lá, com o Governo 

trazendo seus Parlamentares para votar.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Concedo a palavra, com muito 

prazer, ao Senador Antonio Carlos Valadares e, em seguida, ao nobre Relator.  

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, quero 

apenas me congratular com V.Exa. por essa iniciativa para a normalização da 

emissão de passaportes no Brasil.  

 Uma parte da sociedade brasileira foi altamente prejudicada não só no 

recebimento de novos passaportes, mas também na renovação. Sem dúvida 

alguma, isso contribui para aumentar o descrédito da sociedade em relação à 

administração pública, à gestão pública, que deve compatibilizar sua ação com um 

planejamento definido, para que o cidadão tenha a certeza de que, quando procurar 

um serviço público, vai encontrá-lo funcionando a todo vapor. Infelizmente, não foi 

isso o que aconteceu em relação à emissão de passaportes.  

 Por isso, eu votarei favoravelmente. Mas espero que este fato tão triste, que 

depõe contra a ação planejadora do Governo, não venha a acontecer no próximo 

ano.  

 Obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço ao Senador Antonio 

Carlos Valadares, um dos Senadores mais atuantes que temos no Congresso 

Nacional, no Senado Federal, por quem eu tenho respeito e admiração.  

 Concedo a palavra ao Relator, o Deputado Delegado Francischini. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, só para 

encerrar, vou falar de maneira muito rápida, para podermos votar. 

 Vejo em V.Exa. e nesta Comissão a vontade de acertar e de fazer as coisas 

da maneira correta. Sou Delegado da Polícia Federal há muitos anos. Eu me 

recordo de que, nos últimos 10 anos, o problema do passaporte foi recorrente em 

todos os anos. A Polícia Federal teve que buscar o Governo inúmeras vezes. Só 
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nesses últimos meses, avisaram várias vezes que iriam suspender o serviço de 

emissão de passaporte, o que causa um desgaste nacional e internacional 

gigantesco para o País.  

 Eu apresentei uma emenda à LDO, Sr. Presidente, para a qual gostaria do 

apoio de V.Exa. e do Relator, já que o recolhimento da taxa do passaporte é 

superavitário. Segundo levantamento da própria Polícia Federal, o valor é 40% maior 

do que o necessário para emitir o passaporte. Através dessa emenda que apresentei 

à LDO, espero que possamos proibir o contingenciamento das verbas do 

passaporte. Isso resolve o problema de maneira eficaz. 

 Nós não estamos destinando toda a verba arrecadada, mas aquilo que a 

Polícia Federal nos informou que é necessário para fazer a emissão dos 

passaportes durante o ano. Essa emenda resolveria o problema. No ano que vem, 

não estaríamos novamente aqui votando um projeto para evitar que os brasileiros 

ficassem sem passaporte da noite para o dia.  

 Era essa a minha colocação.  

 Agradeço a confiança de V.Exa. A sua intervenção foi fundamental. Sem ela, 

hoje nós estaríamos com um problema. Com certeza, não votaríamos este projeto 

aqui, se ainda estivéssemos falando de verbas da educação.  

 Parabéns, Sr. Presidente!  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sou eu quem agradeço a 

V.Exa., que relatou a matéria em tempo recorde e que permaneceu aqui em Brasília, 

inclusive na sexta-feira, até de noite, para que hoje pudéssemos votar essa matéria. 

 V.Exas. sabem melhor do que eu que esta matéria tem um rito regimental de 

publicação. Se não fosse a presteza de V.Exa., com essa disposição, certamente 

nós não agilizaríamos o projeto para se votar nesta terça-feira.  

 Agradeço também a compreensão dos demais Parlamentares que compõem 

esta Comissão.  

 Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e coloco o 

parecer em votação.  

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do Relator permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Verificação, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Para a verificação de quórum, 

V.Exa. precisa do apoiamento de mais três Deputados. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, quero fazer 

um apelo ao Deputado. O tema discutido neste momento está acima das disputas 

políticas. Com certeza, V.Exa. é um dos Deputados mais coerentes em relação à 

questão do valor que se arrecada com os passaportes. Na porta da Polícia Federal, 

estiveram mais de cem mil brasileiros nos últimos dias. Acho que isso está acima de 

qualquer debate ideológico e político. Por isso, faço esse apelo a V.Exa. 

 Eu permaneci aqui na sexta-feira até às 21 horas, aguardando o Ministro a 

fazer alteração, porque não queria expor Senadores e Deputados ao 

constrangimento de ter que retirar verbas da educação — com o que não 

concordamos.  

 Então, faço novamente esse apelo, em nome dos brasileiros que aguardam o 

passaporte, não só em nome da Polícia Federal.  

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, levo em consideração o 

pedido do nobre Deputado Relator em relação à Polícia Federal, pela qual tenho 

grande estima. Trata-se de uma estima positiva, pois não devo nada à Polícia 

Federal. Em 33 anos de serviço público, tenho ficha limpíssima, sem um processo. A 

amizade é apenas por defender a instituição, pelo que representa para o País. 

Também em função do seu gesto de tentar realmente resolver de todas as formas, 

Sr. Presidente, eu concordo. 

 Apenas registro que não é disputa política. Se houve esse gesto e queremos 

aprovar a matéria, o Governo também precisa estar aqui. O Governo não pode 

cometer os seus equívocos — pode ser equívoco de qualquer um, até nosso — e 

não trazer a sua bancada para votar. Nós estamos aqui desde às 14 horas para 

alcançar o quórum. O Governo, que é o principal interessado neste momento, 

também deveria estar. 

 Eu não tenho nenhum receio, pois, se permanecer esse número, não vamos 

alcançar o quórum e esta sessão cairá. Milhares de famílias vão ser prejudicadas, e 
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a responsabilidade sobre isso não cairá sobre a minha cabeça, mas a carapuça 

servirá na cabeça do Governo. Eles tinham que estar aqui! 

 Nós estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos aqui. Estão aqui o 

Presidente, os Deputados, o Relator. Leu-se o relatório e cumpriu-se o rito, mas não 

há Parlamentares do Governo para cumprir o rito processual da própria Câmara.  

 Em função desse apelo, eu retiro o meu pedido de verificação, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu agradeço a V.Exa., 

Deputado Zé Carlos. 

 Na minha opinião, cabe total razão a V.Exa. Nós estamos aqui corrigindo um 

erro dramático, que atinge milhares e milhares de pessoas. É por isso que V.Exa. se 

sensibiliza. Nós estamos aqui com esse propósito, com essa finalidade. Por essa 

razão, volto a agradecer a V.Exa.  

 Submeto à votação na representação do Senado Federal.  

 Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do Relator permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado.  

 O projeto foi aprovado. Cumprimento o Relator da matéria, o Deputado 

Delegado Francischini. Mais uma vez, em tempo recorde, cumprimos a nossa 

obrigação. Agora cabe ao Presidente do Congresso Nacional marcar uma sessão do 

Congresso, para que se possa homologar — se é que se pode dizer isso — essa 

matéria tão importante, o que certamente deverá acontecer na próxima semana.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Há um monte de vetos. Primeiro temos 

que derrubar os vetos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sim, mas vamos pedir 

inversão de pauta para, quem sabe, votarmos essa matéria, se assim vier 

distribuída. Nós contamos com o apoio de todos os Deputados e de todos os 

Senadores.  

 Vamos ao item 2 da pauta, que trata de sugestões de emendas à LDO de 

2018 — PLN 1/2017.  

 Item 2. Discussão e votação das duas emendas a serem apresentadas pela 

Comissão Mista de Orçamentos ao Projeto de Lei nº 1/2017, conforme disposto no 

parecer preliminar.  
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 Sras. e Srs. Parlamentares, foram recebidas 81 propostas de emendas.  

 Em discussão as propostas de emendas.  

 Essas emendas tiveram como Relatora a Deputada Laura Carneiro, a quem 

eu agradeço por assumir rapidamente essa importante responsabilidade. 

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. 

Parlamentares, foram apresentadas 22 emendas ao texto do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2018, das quais 16 são aquelas específicas para não 

contingenciamento; 4 são ressalvas no caso de não aprovação da LOA, todas na 

área de Defesa Nacional; além de 1 emenda do Deputado Pedro Chaves e 1 

emenda do Senador Eduardo Lopes que incluem a expressão “diária por dia”. 

Parece um pleonasmo, mas não é, porque, na verdade, a expressão “diária” é lato 

sensu: aquela diária não pode ultrapassar 700 reais por dia. As emendas são todas 

de texto e, portanto, estão todas acolhidas. 

 Sr. Presidente, o Deputado Cohn Gás tem uma sugestão de emenda, que não 

foi apresentada em tempo, mas fará parte do relatório, por acordo. Ela restabelece o 

texto da LDO no atual artigo 52, inciso V: “outras despesas correntes de caráter 

inadiável”. Então, volta o texto da LDO do ano passado, o que já é um pensamento 

do PSDB, do DEM, dos partidos da base e da Oposição. Trata-se de uma questão 

suprapartidária de afirmação do Poder Legislativo. Em relação a esta matéria, eu 

acolho a sugestão do Deputado Cohn Gás. 

 Ainda foram apresentadas 53 emendas no anexo de metas, sendo que 2 

delas já existem e 51 são para inclusão de novas metas. Não foi nada difícil escolhê-

las. V.Exas. vão entender o porquê. 

 Eu queria agradecer à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, à 

Deputada Josi Nunes, ao Deputado Carlos Henrique Gaguim, à Senadora Lúcia 

Vânia, ao Deputado Vicentinho, ao Senador Eduardo Lopes, ao Deputado Pedro 

Chaves, ao Deputado Vitor Valim e ao Deputado Hildo Rocha. Esses foram os 

Deputados e Senadores que apresentaram emendas. 

 Existiam emendas na área de Defesa Nacional, na área de educação. A 

maioria desses temas já existe na LDO. Na área de segurança pública, houve uma 

emenda que nós tentamos acolher, mas, na verdade, as três emendas apresentadas 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0842/17  04/07/2017 
 
 

 20

pelos Deputados Vitor Valim, Carlos Henrique Gaguim e Josi Nunes já são 

atribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. A emenda de fortalecimento 

das instituições de segurança pública, do Deputado Vitor Valim, já está no Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania — PRONASCI. Portanto, não seria 

tão necessária. Existem ainda várias emendas das áreas de saneamento básico e 

da saúde, mas, de alguma maneira, já foram aceitas na LDO. 

 Dessa forma, nós optamos por duas metas que julgamos prioritárias: primeiro, 

as nacionais e, segundo, as que atendem aos Municípios. Todas são questões 

absolutamente relevantes. 

 A Emenda 14VI, do Deputado Vitor Valim, é referente à implantação de 

infraestruturas hídricas para oferta de água. S.Exa. havia colocado uma meta de 184 

projetos, mas nós vamos alterar para 2 mil projetos, o que atenderia todo o Brasil, 

enfim, todos os Estados. 

 A outra emenda a ser acolhida é de autoria do Deputado Hildo Rocha e se 

refere à moradia digna. A Senadora Lúcia Vânia apresenta uma emenda, mas 

apenas para o Cheque Moradia. A emenda do Deputado Hildo Rocha é mais ampla, 

porque diz: “Subvenção econômica destinada à implantação de projetos de interesse 

social em áreas urbanas”. Na verdade, é o Programa Minha Casa, Minha Vida. Só 

que nós aumentamos a meta para 300 mil unidades, em âmbito nacional. 

 Sr. Presidente, a ideia é nós aprovarmos a Emenda 14VI, de infraestruturas 

hídricas para oferta de água, e a Emenda 00CW, do Deputado Hildo Rocha, para o 

Minha Casa, Minha Vida. Eu sugiro a aprovação dessas duas emendas, tendo em 

vista a impossibilidade de aprovarmos todas. No fundo, nós queremos aprovar 

todas, mas não é possível. 

 Quero também parabenizar os Deputados que sugeriram emendas 

relacionadas à questão dos quilombolas, que é da maior importância. Eu tentei 

utilizar as nossas únicas duas emendas para questões que fossem relevantes para 

todos os Estados e para todos os Municípios do País. 

 Obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço à Relatora Laura 

Carneiro. 

 Estão em discussão as duas emendas. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0842/17  04/07/2017 
 
 

 21

 Com a palavra o Deputado Cohn Gás, o primeiro inscrito. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu fiz a inscrição 

exatamente para justificar a emenda que trata da inclusão do art. 52, inciso V. Mas a 

nobre Relatora já fez o comentário. Eu não preciso fazer essa defesa, porque fui 

contemplado pela explicação da nobre Relatora. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A Relatora já fez uma defesa 

antecipada da proposta de V.Exa. 

 As emendas continuam em discussão. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio e, em seguida, o Senador 

Antonio Carlos Valadares. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente Senador Dário 

Berger, prezada Deputada Laura Carneiro, nossa 1ª Vice-Presidente e também 

Relatora, embora um pouco afônico, eu não poderia deixar de registrar aqui não só o 

meu voto favorável, mas também as minhas congratulações pela sensibilidade de 

V.Exa. É por isso que nós precisamos ter cada vez mais mulheres na política. 

 V.Exa., de maneira singela e direta, mas com grande sensibilidade e com 

grande espírito público, tocou em dois pontos cruciais para a vida do povo brasileiro. 

Sem dúvida, a sugestão de V.Exa. contempla todo o nosso País. Esse deve ser o 

sentimento de um Parlamentar na propositura de um orçamento para o Brasil. 

 A minha querida Minas Gerais tem uma carência enorme desses dois itens, 

inclusive em relação à oferta de água, embora sejamos considerados — de fato, 

somos — a caixa d'água do Brasil, da água pura, da água boa. Ali nascem grandes 

rios: o Rio Grande, que vai formar a grande Bacia do Paraná; o Rio São Francisco, 

rio da integração nacional; e tantos outros, como o Jequitinhonha. Mas ali também 

vemos áreas semidesérticas. 

 Há pouco tempo, visitei o norte, o noroeste e o nordeste de Minas. A 

realidade realmente corta o coração. Milhares e milhares de famílias já estão 

migrando para as áreas urbanas, sem uma condição digna de sobrevivência, tendo 

que abandonar suas raízes rurais. 

 Nós precisamos de programas hídricos para o Brasil inteiro. Aliás, Deputada 

Laura Carneiro, eu acredito que uma das coisas que precisamos realizar no País é 

um estudo de um planejamento estratégico da água, um plano hídrico. Aqui estamos 
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fazendo isso, com muita propriedade, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem 

repercussão direta no Orçamento de 2018. No Plano Plurianual de Ação 

Governamental — PPAG, nós temos a possibilidade de implementar algumas ações 

nesse sentido para uma gestão. No entanto, um plano estratégico para as águas é 

algo que tem que ser pensado com uma visão que extrapole bem as nossas 

gerações. Cada dia mais, nós estamos assistindo a uma seca que mata nascentes 

de córregos, de rios. A água vai desaparecendo e com ela desaparece a vida. Com 

essa emenda, V.Exa. foi extremamente feliz. 

 A segunda emenda, que também tem uma visão nacional, trata da questão da 

habitação. Eu creio que é muito oportuno fortalecermos o Programa Minha Casa, 

Minha Vida. Há poucos dias, pude sentir isso nos olhos de 400 famílias, em Lavras, 

onde eu ajudei a concluir os detalhes para liberação de um conjunto habitacional. 

Ressalto que o conjunto já vinha sendo construído há muito tempo e contou com o 

empenho de muitas lideranças, mas, às vezes, a burocracia atrapalha e as famílias 

ficam ansiosas para adentrarem suas casas. 

 Em parceria com o Prefeito José Cherem, conseguimos a conclusão de todas 

as etapas burocráticas. Vimos mais de 400 pessoas humildes terem a possibilidade 

de, pela primeira vez, pisar num pedacinho de chão construído e dizer: “Isto aqui é o 

meu lar! Mais do que minha casa, este é o meu lar!” 

 Parabéns pela iniciativa! 

 Eu acredito que esses momentos nos estimulam a estar aqui na Comissão 

Mista de Orçamentos para estabelecer o que estou vendo hoje: um espirito 

republicano, a fim de construirmos votações com consenso, sempre que possível. 

Aquilo que é de interesse nacional não tem natureza partidária de Oposição ou de 

Situação. Estar a favor do Brasil nos une a todos. 

 O nosso voto é favorável. 

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

Antonio Carlos Valadares. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, quero 

felicitar a Relatora Deputada Laura Carneiro pelo seu substancioso parecer. S.Exa. 

demonstra pleno conhecimento da realidade brasileira. Há muitos anos, a Deputada 

não só participa do Plenário da Câmara dos Deputados, como Parlamentar eleita 
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pela vontade do seu povo, mas também tem uma atuação marcante aqui. Prova 

disso é este relatório, que consubstancia, sem dúvida alguma, o pensamento 

generalizado desta Comissão. 

 Sr. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar o seguinte: 

é até amanhã o prazo das emendas ao anexo de metas? São três por bancada, três 

por Parlamentar. Em relação aos textos, não há número definido. Eu posso 

apresentar quantas emendas forem necessárias para melhorar o texto da LDO. Só 

para confirmar, o prazo é até amanhã, às 18 horas, não é? 

 Parabéns, Deputada! 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Isso. Confirmado. 

 O próximo inscrito é o Deputado Hildo Rocha. 

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

quero cumprimentar a Vice-Presidente Laura Carneiro, que relata as prioridades 

desta Comissão, para apresentá-las ao Deputado Marcus Pestana, Relator da LDO 

de 2018. Quero cumprimentar também o Deputado Cacá Leão, Relator-Geral do 

nosso próximo Orçamento. Quero cumprimentar todos os Senadores, todas as 

Senadoras, os Deputados e as Deputadas que se encontram presentes. 

 Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. pela escolha da Deputada Laura 

Carneiro para relatar essa proposta, que é uma novidade para a Comissão. A 

Deputada mostrou aqui toda a sua determinação e mostrou que é uma mulher 

destemida. Foi apresentada essa missão na tarde de hoje e S.Exa. não fugiu da 

responsabilidade: fez o relatório rapidamente, demonstrando que já tem bastante 

conhecimento a respeito do Orçamento e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 S.Exa. fez uma escolha muito boa, não por ser uma emenda apresentada por 

mim, mas por ser consenso entre todos nós que há um déficit habitacional enorme 

em nosso País. O Maranhão tem um déficit de 500 mil unidades habitacionais, ou 

seja, isso atinge 500 mil famílias. Se multiplicarmos esse número por quatro, 

veremos que 2 milhões de maranhenses necessitam de uma moradia de qualidade. 

 No momento em que S.Exa. considera a habitação popular uma causa sua e 

uma causa da Comissão, assim como a questão do fornecimento da água de 

qualidade nas residências, S.Exa. está fazendo justiça àqueles que mais precisam 
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do apoio do poder público. São os pobres que precisam do apoio do Governo para 

ter uma casa popular, uma casa que dê abrigo e segurança a essas famílias. Muitas 

dessas pessoas vivem de aluguel, moram embaixo de pontes, em casas de papelão, 

outros moram em palafitas e muitos moram de favor na casa de parentes. 

 Por meio da ação desta Comissão, nós estamos fortalecendo duas 

importantes políticas públicas que o Governo pode oferecer ao cidadão: oferta de 

água e habitação. Portanto, parabenizo V.Exa. e os demais membros desta 

Comissão. 

 Nós realmente estamos fazendo aquilo que a população sempre esperou de 

todos nós Parlamentares: estamos representando a sociedade e brigando pelos 

mais pobres, não pelos mais ricos. 

 Mais uma vez, parabenizo a Relatora dessa proposta. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu cumprimento V.Exa. e 

agradeço a sua participação. 

 De fato, as duas emendas são essenciais, pois exercem um papel estratégico 

no desenvolvimento social do Brasil. Não há dúvida de que, embora políticas 

governamentais tenham diminuído substancialmente a triste realidade da moradia no 

Brasil, ainda temos um déficit habitacional muito grande. A moradia é vital para as 

famílias. Nada é mais importante para uma família do que ter um teto para criar seus 

filhos. 

 Há outra questão que poderíamos incluir na discussão. Eu sei que a emenda 

é mais ampla, mas hoje a questão da água é estratégica e poderia ser inserida 

naquele rol da logística do Brasil propriamente dita, na parte de portos, aeroportos, 

rodovias, ferrovias. A energia é importante, mas não é tão importante quanto a água, 

que é um bem vital para a espécie humana.  

 Parabéns, Deputada Laura Carneiro! Agradeço a V.Exa. por assumir essa 

responsabilidade de forma tão ágil. Estamos felizes com o relatório de V.Exa. 

 Vou encerrar as discussões e submeter o relatório à votação.  

 Em votação, na representação da Câmara dos Deputados, as emendas 

relatadas pela Deputada Laura Carneiro.  
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 Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovadas.  

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.)  

 Aprovadas.  

 Muito obrigado.  

 Concedo a palavra à Senadora Laura Carneiro. (Pausa.) Aliás, concedo a 

palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se V.Exa. me 

chamar de Senadora mais uma vez, eu vou me acostumar com a ideia. (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - É uma homenagem ao grande 

baiano Nelson Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Isso. Mais do que tudo, um 

grande baiano. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O Presidente está profetizando. 

(Riso.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está profetizando. Como dizem, a 

palavra tem poder. 

 Enfim, eu queria agradecer as manifestações. Como foi dito, houve o convite 

na última hora, Sr. Presidente, mas V.Exa. contará comigo todas as vezes em que 

precisar de mim para assuntos relevantes para esta Comissão e para o Brasil. 

 Muito obrigada a todos.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sou eu quem agradeço. 

 O item 3 estava na pauta, mas foi retirado por um equívoco. Vou recolocá-lo. 

Trata-se de um requerimento de audiência, de autoria do Deputado Hugo Leal. 

 Para encaminhar a matéria, tem a palavra o Deputado Hugo Leal. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, na realidade, eu fiquei até 

surpreso, mas agora ficou esclarecido por que este requerimento havia sido retirado 

de pauta. Eu até achei que houvesse alguma questão estratégica nacional perigosa 

que ameaçasse o Orçamento. 
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 A audiência é extremamente singela, mas eu a considero extremamente 

importante. O objetivo é tratar de um documento produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA, do próprio Ministério do Planejamento. O 

IPEA, outras instituições e dezenas de técnicos do setor público e do setor privado 

fizeram um desenho do País e criaram um cenário do Brasil em 2035. 

 Esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização trata de 

planos estratégicos, como o próprio Plano Plurianual. O trabalho que eles fizeram é 

uma publicação já lançada no meu Estado, o Rio de Janeiro, juntamente com a 

Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento — 

ASSECOR. É justo que possamos trazer aqui esses técnicos que fizeram esse 

trabalho, especialmente o Embaixador Sergio Augusto de Abreu e Lima Florêncio, 

Diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA, para 

termos uma visão do estudo produzido.  

 Trata-se de um estudo científico sobre as perspectivas para o Brasil em 2035, 

ainda com o olhar para 2100. Mesmo que possa ser tão distante, eu entendo que 

esta Comissão tem a oportunidade de debater novos cenários e não ficar apenas 

corrigindo cenários passados ou cenários de curto prazo. 

 Assim, Sr. Presidente, justifico o requerimento para a realização da audiência 

pública que tratará desse documento produzido pelo IPEA, órgão vinculado ao 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Entendo que isso poderia 

valorizar o trabalho que tem sido realizado por esta Comissão.  

 Peço aos nobres pares a autorização para que esta audiência pública seja 

realizada aqui na Comissão Mista de Orçamentos, a fim de discutirmos os cenários 

para o desenvolvimento do Brasil, em especial quanto a financiamentos de longo 

prazo.  

 Este era o singelo requerimento, que entendo ser de profunda importância 

não só para a situação atual, mas também para as perspectivas quanto ao futuro. 

 Obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Dário Berger) - Em discussão o requerimento 

de audiência pública proposto pelo Deputado Hugo Leal. (Pausa.)  

 Não havendo quem queira discutir, submeto o requerimento à votação. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
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 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado.  

 A audiência será marcada oportunamente, de acordo com os interesses de 

V.Exa. e dos membros que serão convidados.  

 Mais uma vez, agradeço a V.Exas. a compreensão e o entendimento, 

sobretudo ao Deputado Cohn Gás. Agradeço também ao Deputado Zé Carlos, que 

se sensibilizou com a matéria dos passaportes, que precisam ser emitidos pelo 

Ministério da Justiça, e com as emendas inerentes, com as quais inclusive V.Exa. 

contribuiu, pois uma das emendas acatadas foi de autoria de V.Exa.  

 Mais algum Parlamentar deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)  

 Agradeço a presença de todos. 

 Declaro encerrada a presente reunião. 

 Muito obrigado. 




