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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Declaro iniciada a 2ª Reunião 
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
destinada à apreciação das matérias constantes da pauta.  

 Como não há quórum para deliberação, nem na Câmara dos Deputados, nem 

no Senado Federal, suspendo a presente reunião. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está reaberta a reunião, 

sobretudo para permitir que os Parlamentares, tanto Senadores, quanto Deputados, 

possam fazer o registro da presença no painel.  

 Senador Pedro Chaves, V.Exa. já registrou presença? (Pausa.) Vai registrar 

agora. (Pausa.)  

Deputado Bohn Gass, V.Exa. registrou presença? (Pausa.) Não registrou? 

(Risos.) V.Exa. não pode falar então, porque, segundo o Presidente do Congresso: 

para falar, tem que registrar presença. (Risos.)(Pausa.) 

 Então, vou esperar o Senador Pedro Chaves. Mas vou suspender novamente 

a nossa reunião e vou convocar uma reunião de Líderes, para tratarmos do 

encaminhamento. 

 Na verdade, cabe um esclarecimento quanto à impossibilidade de 

deliberarmos, sobretudo, porque está acontecendo, neste momento, uma sessão do 

Congresso Nacional e ela, evidentemente, tem prioridade sobre a Comissão Mista 

de Orçamento. De tal maneira que temos de encontrar um denominador comum 

entre a sessão do Congresso, a do Senado, a da Câmara e a reunião da Comissão 

Mista de Orçamento, para darmos continuidade aos nossos trabalhos. 

 Como nós não encontramos ainda esse caminho, eu prefiro, neste momento, 

em respeito aos Parlamentares, suspender mais uma vez a nossa reunião de hoje. 

Então, a reunião está suspensa. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Declaro reiniciada a nossa 2ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação da pauta. 

 Preliminarmente, informo que ainda não encerrou a sessão do Senado, mas 

nós podemos começar a discutir e a fazer os encaminhamentos, para, num breve 
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espaço de tempo, se possível e se tivermos esse entendimento, podermos apreciar 

a nova meta estipulada pelo Governo Federal que altera de 139 para 159 bilhões de 

reais. O Líder do Governo ainda não chegou, mas deve estar chegando. (Pausa.) 

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

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

Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, por sugestão, 

penso que V.Exa. já poderia começar a ouvir o Relator, que já leria o seu voto, para 

adiantarmos os trabalhos, pois está todo mundo muito cansado. Todo mundo hoje 

saiu muito cedo dos seus Estados, sem contar o Relator. O ideal nunca é votar de 

madrugada, Presidente. Então, se pudéssemos votar rapidamente... começando 

pelo Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Seja bem-vindo, Senador 

Medeiros!. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A Senadora Laura Carneiro... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputada. (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputada. Isso é um 

prenúncio. (Riso.)  

Atendendo à sugestão da Deputada Laura Carneiro e considerando que nós 

não temos condições de deliberar ainda, Deputado Domingos Sávio, consulto 

V.Exas. se nós poderíamos partir direto para a discussão e para a apresentação do 

relatório pelo Relator. E, depois então, nós faríamos toda aquela burocracia 

tradicional da Comissão.  

 Se houver concordância, eu passo de pronto a palavra ao Relator, para 

exarar o seu parecer. (Pausa.) 

 Havendo concordância, passo então a palavra ao Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sras. e Srs. Deputados, Sras. e 

Srs. Senadores, Presidente Dário Berger, trata-se de um PLN focado na revisão da 

meta fiscal. A meta fiscal é um sinalizador da saúde das finanças públicas. Nós já 

acumulamos uma discussão — e não vou cansá-los —, durante a tramitação da 

LDO, sobre a verdadeira tragédia fiscal que o Brasil vem enfrentando. E essa é uma 
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herança do Governo anterior. O quadro ainda não mostra uma reversão consistente. 

É preciso ter claro que esse é o coração da crise brasileira. Enquanto não 

conseguirmos reequilibrar as contas públicas, não haverá uma substantiva queda da 

taxa de juros, não haverá reanimação dos investimentos, não haverá criação de 

renda e emprego de forma sustentável para a população brasileira.  

 Portanto, este projeto tem um foco específico. E eu tentei, no meu relatório, 

não desfocar o objetivo central, que é a revisão desse vetor balizador da construção 

da peça orçamentária, uma revisão da previsão da LDO. Não é uma questão de 

disputa política de oposição ou situação, não é uma questão de opinião torcida ou 

desejo. A revisão da meta neste PLN simplesmente propõe traduzir, numa 

autorização legal, o raio-x da realidade. Meta é um objetivo que se persegue. É até 

estranha a terminologia. Nós tropeçamos um pouco nas palavras, porque meta é 

uma coisa que se deseja, que se persegue, que se luta para conquistar. Na vida 

pessoal, podemos querer ter como meta ir à Europa todo ano, trocar o carro todo 

ano, mas nunca se diz: “Minha meta é ficar doente todo ano”. E parece contraditório 

dizer que a nossa meta é aumentar o déficit, é agravar a situação fiscal brasileira, 

que é o ponto central, é o calcanhar de aquiles!  

 A economia privada está começando a dar sinais substantivos de 

recuperação: aumento de venda de automóvel, agronegócio bombando, retomada 

do consumo de eletrodomésticos. Mas o desequilíbrio está no setor público.  

 Durante o debate sobre a LDO, eu disse que nós precisamos aprofundar essa 

discussão e o diagnóstico na sociedade e dentro do Congresso Nacional. Nós 

tivemos 2 anos seguidos de déficit nominal de 9% do PIB. Este ano, devemos fechar 

em torno de 7% do PIB. E, como parâmetro comparativo, ofereci na discussão da 

LDO a informação de que a Comunidade Europeia, ao negociar a zona do euro, 

fixou em 3% o déficit nominal como parâmetro de fronteira superior ao aceitável, a 

partir do qual o país perde regalias, sofre punições e sanções. Nós tivemos, durante 

2 anos seguidos, três vezes mais do que o parâmetro superior de balizamento do 

desempenho fiscal dos países da Comunidade Europeia. E vamos ter mais que o 

dobro este ano, com essa revisão da meta. Então, a situação é gravíssima.  

Temos que reconhecer que toda meta orçamentária, financeira e de 

desempenho econômico tem parâmetros e pressupostos. Não é uma questão de 
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opinião, desejo ou torcida. Alguns parâmetros, vetores e pressupostos que estavam 

previstos se frustraram.  

 Telegraficamente, para alinharmos esses conceitos, primeiro, ironicamente a 

inflação muito baixa tem um impacto negativo na expansão da receita. A expansão 

da receita, desde a época que fui Secretário de Planejamento de Minas Gerais, é 

PIB mais inflação mais um “deltazinho”, que é o esforço de aprimoramento da 

máquina arrecadatória, sem falar em aumento da carga tributária. Pode-se combater 

a sonegação, melhorar a fiscalização, mas há sempre um “deltazinho”, e o resto é 

PIB mais inflação. E a inflação caiu demais, muito abaixo da meta inflacionária. Esse 

é um dos elementos que fez frustrar a receita, porque o pressuposto de inflação era 

maior do que o que está se verificando na prática. 

 O segundo elemento é a retomada econômica, a saída da recessão ainda 

num ritmo muito lento. A própria crise política, as incertezas e a própria perda de 

confiança na economia nacional levam a uma letargia na retomada dos 

investimentos, a instabilidade política contribui para isso e a recuperação ainda é 

lenta. Teremos aí um crescimento do PIB de 0,4%, no ano que vem, talvez, até 

cheguemos a 3% ou 2,5%, mas o cenário poderia ser muito mais positivo. 

 Em terceiro lugar, Deputada Laura Carneiro, a repatriação foi uma frustração. 

A expectativa era a da entrada de recursos muito superior. Isso frustrou os Prefeitos, 

os Governadores e o Governo Federal. 

 Quarto e quinto elementos, o Congresso participou desse contexto. Então, 

nós temos que assumir isso. Por essa razão, é importante votarmos a meta, para 

que o orçamento chegue, na quinta-feira, com um quadro realista. E o Congresso 

não foi um sujeito passivo na formação desse novo quadro orçamentário fiscal. Nós 

tivemos uma contribuição substantiva ao introduzirmos mudanças radicais no REFIS 

e na reoneração. Então, o Congresso não é sujeito passivo nesse quadro; ele foi 

proativo no sentido de frustrar receitas que constavam do quadro de referência dos 

parâmetros que formavam a meta anterior de 139 bilhões para o orçamento fiscal e 

de Seguridade Social. 

 Além disso, algumas receitas extraordinárias foram frustradas pelo atraso de 

concessões e privatizações, que foram objeto inclusive de judicialização, ou a 

própria instabilidade política evitou que se formasse o clima adequado para tal. Se 
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um investidor, num quadro de instabilidade política, depara-se com um contrato ou 

um investimento que vai se viabilizar em 15 ou 20 anos e ele não consegue 

enxergar o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, ele não entra. Então, há um 

refreamento dos investimentos.  

 Então, foram esses seis fatores que eu descrevi aqui que levaram à revisão 

da meta.  

 Quando você tem uma situação gravíssima de desequilíbrio fiscal, só há 

quatro saídas. Uma delas é a venda de património para financiar o déficit corrente. O 

ideal é que, quando você vender o patrimônio, você saia para um ajuste patrimonial: 

você gera ou paga a dívida para abater/diminuir o serviço da dívida ou gera 

soluções, como a de capitalizar um fundo de previdência que gere... Mas, na 

circunstância atual, o nosso sistema previdenciário é deficitário, e a nossa dívida... 

Nós não temos superávit primário. Então, é uma forma de estancar o crescimento da 

dívida, mas não é um ajuste patrimonial. E a família sabe muito bem disso.  

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, está difícil manter a 

concentração. Estamos todos cansados. Eu também estou muito cansado. Viajei 

cedo, ontem foi um dia exaustivo, mas já estou caminhando para o final. 

 Então, o economista não esconde a simplicidade dos fatos econômicos. A 

família faz esse ajuste. Ela vende um terreninho, um carro, e, quando chega à 

geladeira, acende o sinal amarelo, porque não adianta vender a geladeira para 

comprar comida. E isso é o que está acontecendo. Há um programa de 

privatizações e concessões essencial para estancar o crescimento da dívida, mas 

essa saída não é sustentável no médio e longo prazos. Você não pode bancar um 

déficit corrente com venda de património. Você atenua, mas não resolve. 

 A outra saída é o aumento de impostos. A família, quando está desajustada, 

manda o novo membro ao mercado de trabalho, ou alguém que já trabalha começa 

a fazer um bico para agregar renda adicional. No Governo, ocorre o aumento de 

tributo. E há uma resistência enorme, uma intolerância da sociedade brasileira. 

Recentemente ocorreu um aumento de tributos, e houve uma rejeição muito grande, 

já que a nossa carga tributária é muito alta para um País emergente. 
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 A terceira possibilidade é a redução de despesas. No entanto, a estrutura de 

despesa dentro do orçamento público brasileiro é extremamente rígida. Nós vimos, 

na discussão da LDO, que mais de 90% das despesas são obrigatórias. A margem 

de manobra é mínima! Os gastos discricionários estão lá na margem, são 5% das 

despesas primárias. Então, a sociedade tem que tomar consciência disso, e o 

Congresso também toma decisões de mudar estruturalmente o quadro de despesas 

públicas. Para isso tem que haver arranjos estruturais, porque o corte de despesa 

também tem limite operacional. Nós temos que mudar a lógica da estrutura de 

despesa pública. 

 Está-se tentando fazer isso, mas tenhamos claro que, se não for feita a 

reforma da Previdência, não haverá saída sustentável em médio e longo prazos. 

Dentre as despesas primárias, benefícios sociais e previdência hoje levam 54%. Em 

10 anos, se nada for feito, estarão comprometidos 82% da despesa primária. Vão 

sobrar 18% para educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, ciência e 

tecnologia, cultura e tudo mais. 

 Isso é um desafio enorme, porque o corte, a tesoura na boca do caixa tem um 

limite claro. Já há vários órgãos — as Forças Armadas, a EMBRAPA, universidades 

— entrando numa situação de estrangulamento orçamentário grave. 

 A quarta saída, o aumento da dívida, também não é sustentável em longo 

prazo. Nós temos que pensar se isso é justo para as novas gerações. No 

desenvolvimento há embutido um pacto intergeracional. Nós estamos trocando 

gasto presente por dívida futura. Isso não é justo com os nossos filhos e nossos 

netos! As pessoas dizem “deixe, não tem problema, vamos aumentar o déficit, 

vamos aumentar o endividamento”, mas alguém vai pagar essa conta. Isso vai inibir 

o crescimento do País para as gerações futuras. 

 O nosso quadro é muito grave! Quais são as consequências de não votarmos 

o ajuste? É realmente o Brasil ficar com esse voo de galinha, não ter uma taxa de 

crescimento médio de 4% ao ano sustentável por décadas e ficar nesse stop and go, 

indo e vindo, sem apontar um cenário positivo para a economia brasileira. 

 Quais foram os critérios para eu rejeitar as emendas? Houve mais de 60 

emendas, que fazem parte de duas famílias. Na primeira família está a maioria das 

emendas, que são para restituir texto vetado na Lei de Diretrizes Orçamentárias — 
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LDO. Eu acho que o momento para isso não é com esse PLN. Nós vamos ter 

chance futuramente. O Governo vai nos enviar um PLN revendo alguns vetos, 

proposição que chegará amanhã, segundo conversa que tive hoje com o Ministro 

Dyogo, ocasião em que nós vamos poder discutir esses vetos. 

 Alguns dispositivos que eu mesmo introduzi como Relator foram vetados, e 

nós vamos discuti-los. Alguns foram acolhidos na própria proposta do Executivo. 

Todas as emendas que versavam sobre restituição de texto vetado eu não acolhi, 

porque vai haver o momento próprio para discuti-las, quando analisarmos o PLN 

com esse foco específico. 

 A outra família contém poucas emendas, mas elas aumentam o gasto e 

interferem na própria meta, e eu acho que isso não é cabível nesse PLN. O 

momento para se discutirem essas poucas emendas que aumentam o gasto e o 

déficit projetado será na análise do Orçamento, porque nós temos que ter 

responsabilidade fiscal. Quem quiser discutir isso aponte a fonte e mostre que 

despesa vai ser cancelada para essa outra proposta tomar conta. 

 Então, eu não acolhi as emendas dessas duas famílias de inspirações, 

porque nós vamos ter dois outros momentos para discutir isso. 

 Qual é a consequência de não se votar a meta amanhã? É recepcionar na 

quinta-feira um Orçamento com bases falsas e sabidamente frágeis. Nós sabemos 

que isso não é uma coisa aleatória e que há toda uma memória de cálculo em que o 

Congresso não foi ator passivo, pois ele interferiu na formação desse quadro no 

REFIS e em algumas decisões. Então, nós temos responsabilidade também. 

 Isso é péssimo para o País, porque o Brasil está em crise. O mercado, a 

sociedade, os investidores, as agências de classificação de risco ficam de olho no 

Brasil, procurando saber se as instituições levam a sério ou não a questão fiscal, se 

têm consciência ou não da gravidade do quadro. 

 Então, se não votarmos, vai ser ruim não só para o Governo mas também 

para o Congresso, que é a casa do Orçamento. 

 A democracia nasceu na Inglaterra com duas peças fundamentais: a 

Constituição e o Orçamento. Essas duas peças na época limitavam o poder absoluto 

do rei. Havia o tesouro real, que deu lugar ao Tesouro Nacional, e a Constituição, 
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que subordinou todos, inclusive o próprio rei. Essas são as duas peças legais 

fundadoras da democracia moderna. 

 Se recepcionarmos na quinta-feira um Orçamento de faz de conta, sendo que 

nós tivemos um papel na formação desse agravamento do quadro fiscal, certamente 

nós não contribuiremos com uma sinalização correta. Isso não é uma boa notícia. A 

notícia de um déficit de 139 bilhões de reais no orçamento fiscal e da Seguridade já 

era muito ruim. E isso se soma ao déficit dos Municípios e ao déficit das estatais e 

faz um déficit primário no setor público de 163 bilhões e 100 milhões de reais. 

 A situação é delicada. Por isso, temos que ter responsabilidade. 

 É nesse sentido, Sr. Presidente, o voto do Relator, o qual passo a ler. 

 “III - Voto do Relator 

 Diante das razões expostas, votamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 67 e 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 17, de 2017, do Congresso Nacional. 

 Sala das Comissões, 24 de agosto de 2017.” 

 É esse o parecer. 

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

matéria, o Deputado Marcus Pestana, e comunico que houve o encerramento da 

sessão do Congresso Nacional. Portanto, nós estamos aptos e habilitados para as 

deliberações. 

 Encontra-se sobre a mesa requerimento solicitando inversão da pauta. 

 Aliás, automaticamente, quando passamos a palavra ao Relator, nós 

acabamos já invertendo a pauta. Entretanto, para consolidar essa questão, 

subscrevem o Líder Andre Moura, o Relator Marcus Pestana e o Deputado Cacá 

Leão um requerimento que eu gostaria de submeter à apreciação desta Comissão e 

que requer, nos termos do art. 151 do Regimento Comum, a inversão da ordem dos 

trabalhos. 

  Sr. Presidente, requeiro, conforme art. 151 c/c art. 

111, do Regimento Interno do Senado Federal, a inversão 

da ordem dos trabalhos da reunião da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para 

deliberar na seguinte ordem: 1) Ordem do Dia — que foi 
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como nós começamos; 2) Leitura, discussão e apreciação 

da Ata das reuniões anteriores; e 3) Expediente. 

 Como eu falei, subscrevem os Deputados que eu mencionei. 

 Submeto à discussão o requerimento. (Pausa) 

 V.Exa. quer discutir o requerimento, Sr. Deputado? (Pausa.) 

 Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, há um requerimento 

meu junto com o Deputado Hildo Rocha, em função da auditoria das contas do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE, para realização de 

uma audiência pública. Esse requerimento está sobre a mesa. 

 Esse requerimento, inclusive, é anterior a esse requerimento que V.Exa. 

colocou em discussão. Eu não vou criar dificuldade para a inversão da ordem, até 

porque acho que a meta fiscal é o primeiro ponto que tem que ser arguido. 

 Agora nós não podemos esquecer que nós temos esse requerimento sobre a 

mesa. E eu me predisponho, inclusive, a unificar o meu requerimento com o do 

Deputado Hildo Rocha, porque eu acho que a todos nós cabe a responsabilidade de 

fazer esse debate nesta audiência pública. 

 Nós poderíamos até aprovar por unanimidade, por aclamação posteriormente, 

a discussão da meta fiscal. Eu só não quero que a Mesa se abstenha de considerar 

esse requerimento, que está colocado pela urgência do fato. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, nós temos dois 

requerimentos de V.Exa.: um já estava na pauta, que é o da solicitação de audiência 

pública e que será apreciado no momento adequado, no item do Expediente, e há 

outro que V.Exa. apresentou, que é extrapauta e também poderá ser debatido, 

discutido e aprovado, se for o caso. 

 Quer discutir o requerimento, Deputado Bohn Gass? (Pausa.) É só para 

encaminhar? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu quero falar contra o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então vamos combinar, 

sempre que possível, o encaminhamento da seguinte forma: um Parlamentar 

encaminha a favor, outro, contra. Pode ser assim? (Pausa.) 
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 Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass para encaminhar contra o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Só uma pergunta: regimentalmente quem 

defende, primeiro, é quem fala a favor ou quem fala contra? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pode ser contra. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu só queria saber regimentalmente. 

 Sr. Presidente, eu quero lembrar V.Exas., saudando o nosso Presidente, os 

colegas Deputados e as colegas Deputadas, os Senadores e as Senadoras, que, na 

sessão passada, o que provocou inclusive uma reunião especial, chamada por 

V.Exa., foram os temas dos vetos da LDO. 

 O que aconteceu? Os vetos da LDO — um conjunto de temas — foram 

votados aqui numa sessão, porque todos nós imaginávamos que não haveria vetos 

por parte do Temer, por parte do Governo. Esses vetos, além de serem uma 

desconsideração do que nós construímos aqui, para que a LDO pudesse ser votada 

no primeiro semestre, feriram também temas fundamentais.  

 Nós estamos falando do Plano Nacional de Educação. Nós estamos falando 

de obras do PAC nos pequenos Municípios. Nós estamos falando da conclusão de 

serviços nos pequenos Municípios. Nós estamos falando dos programas de água do 

Nordeste, da transposição. Nós estamos falando do Mais Médicos, para que não 

houvesse contingenciamento. Nós estamos falando dos agentes de saúde.  

 Estávamos falando de um conjunto de temas e destaco inclusive um deles. 

Na Região Metropolitana de Porto Alegre temos a Estrada Caminho do Meio, que 

faz a ligação de Porto Alegre, por Alvorada, a Viamão. 

 Sr. Presidente, não há condições de... 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

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

 Para dar sequência à defesa, sob os vários aspectos, houve um desrespeito, 

por parte do Temer, em relação aos conteúdos que nós apresentamos aqui e 

principalmente em relação ao ambiente que nós construímos nesta Comissão para 

aprovação dos projetos, o que levou à aprovação da LDO, que todos elogiaram, no 

primeiro semestre. 
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 Eu estava falando de uma das medidas relacionadas à Estrada do Caminho 

do Meio, em Porto Alegre, que dialoga com mobilidade urbana, que é uma obra que 

precisa ser feita porque ocorrem desastres diários, engarrafamentos diários. Falei 

inclusive sobre isso com o Ministro Dyogo Oliveira, que esteve há poucos dias nesta 

Casa. Falei com o Relator. Eu sei que há um esforço de todos em aprovar esse 

projeto, o problema é que o Governo o vetou. Estando vetado, fica inviabilizado 

inclusive colocarmos recursos no Orçamento. 

 Pasmem: o que aconteceu? Nós reencaminhamos um conjunto de destaques 

para que possam ser apreciados. A inversão de pauta — e para isso quero chamar a 

atenção dos colegas Parlamentares — significa que nós não vamos mais falar, neste 

momento, desse tema. Ele ficará em segundo plano. O Governo tem uma prioridade. 

Qual é a prioridade? Aprovar a expansão do plano de metas, as metas do déficit 

fiscal que foram apresentadas. 

 Portanto, nós não podemos concordar em alterar esta pauta porque a nossa 

Comissão — o que nós votamos aqui — vai ser desrespeitada. Nesse sentido, apelo 

aos colegas para que mantenhamos a ordem. A ordem é exatamente para 

podermos falar dos vetos. O Governo Temer vetou aspectos importantíssimos, eu 

repito, ou dos Mais Médicos, ou do Plano Nacional de Educação, ou de obras 

importantes, ou de algum aspecto que interesse a todos os Deputados. 

 Houve consenso aqui de que as emendas que os Parlamentares fariam para 

os pequenos Municípios seriam de 100 mil reais. Com 100 mil reais, poderíamos 

atender a um Prefeito que precisasse de reforma em uma escola, de uma atividade 

num hospital, de um equipamento no Município, quando a obra fosse de engenharia 

inclusive. Entretanto, isso foi vetado. Mas nós temos uma cobrança a fazer, e o 

Governo nos deve uma resposta. O Governo comprometeu-se a nos mandar um 

projeto de lei, um PLN para corrigir esses aspectos. Nós não recebemos isso ainda 

oficialmente. 

 Peço respeito à nossa Comissão, respeito a este Parlamento. Trata-se aqui 

de uma Comissão Mista de Senadores e de Deputados, mas Parlamentares estão 

sendo desrespeitados pelo Governo Temer. Portanto, eu faço exatamente esta 

justificativa para que nós apreciemos, em primeiro lugar, os projetos dos vetos sobre 

a LDO. Se não, na pressa e na ânsia que o Governo tem de aumentar a meta fiscal, 
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porque este é o debate que nós faremos na pauta seguinte, nós estaremos 

concordando com o desrespeito em relação ao nosso Parlamento. 

 Este é o encaminhamento que quero fazer: que não aceitemos a inversão de 

pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Para falar a favor da inversão 

de pauta, concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, primeiro eu quero iniciar até concordando com alguns aspectos da 

fala do Deputado Bohn Gass no sentido de que nós teremos, sim, que nos debruçar 

sobre os vetos da LDO e buscar recuperar não só esse aspecto que ele mencionou, 

que acredito poderá ser objeto da construção de um entendimento, mas também de 

outros aspectos que o Relator acabou de dizer, inclusive nas suas considerações 

gerais sobre o relatório. Ele disse que não acolheu emendas dessa natureza porque 

já havia um compromisso — e foi isso que o Ministro Dyogo veio aqui fazer — de 

enviar um projeto de lei que recuperasse algumas emendas, até porque, 

obviamente, além daquilo que o Governo mandar, nós teremos, com a nossa 

liberdade natural, de apresentar e lutar por outras emendas. 

 Na verdade, Deputado Bohn Gass, eu não posso concordar é com a tese de 

não invertermos a ordem, porque aí talvez tenha havido um mal-entendido da sua 

parte. Na verdade, o primeiro item da Ordem do Dia é justamente o projeto de lei 

que trata da meta fiscal. 

 Nós não estamos invertendo a ordem no sentido de trazer, primeiro, a 

discussão do projeto da meta fiscal em prejuízo de qualquer outro debate. Na 

verdade, o que fizemos, ao aprovar agora este requerimento, foi apenas dar um 

caráter formal ao que já ocorreu; ou seja, o Deputado Pestana fazer a manifestação 

do seu parecer, o que é próprio da Ordem do Dia. 

 Para o bem da verdade, Deputado Bohn Gass, se nós não aprovarmos o 

requerimento, sabe qual será o efeito prático? O Deputado Pestana terá que fazer 

de novo o que ele já fez. Seria uma tortura para todos nós, para quem está 

acompanhando. É algo desnecessário, improdutivo. Seria dizer: “Vamos começar 

abrindo a palavra pela ordem para as manifestações as mais diversas”. Em seguida, 
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o Presidente entraria na Ordem do Dia, que começaria com o Deputado Pestana 

fazendo o seu relatório, porque esse é o primeiro item da Ordem do Dia.  

 Portanto, eu já concluo, Presidente, nem vou usar o tempo todo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Permita-me V.Exa. só 1 

minutinho? É para anunciar a presença do Deputado e Ministro da Saúde Ricardo 

Barros. Seja bem-vindo. 

 Vou restabelecer o tempo de V.Exa., Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, eu fico extremamente 

feliz que a minha fala tenha sido interrompida por uma visita tão ilustre. Eu não 

tenho dúvida de que o nosso grande colega Ricardo Barros veio aqui se assegurar 

de que nós vamos ampliar o orçamento da saúde, porque eu não vi guerreiro maior, 

nesta Comissão de Orçamento, do que o Deputado Ricardo Barros, no período em 

que eu tive o privilégio de ser discípulo dele nesta Comissão. Ele é autor da 

Resolução nº 1, profundo conhecedor da Comissão de Orçamento. Não vi aqui 

guerreiro maior pelas causas da saúde e outras causas em geral que atendam ao 

interesse público. 

 Concluo fazendo um apelo ao Deputado Bohn Gass e aos demais colegas: 

vamos aprovar esse requerimento de inversão, que é apenas uma formalidade, para 

dizer que já se iniciou a Ordem do Dia e, com a Ordem do Dia iniciada, está validado 

o parecer do Deputado Pestana e, ainda assim, será aberta a discussão. Agora, na 

discussão, o Deputado Bohn Gass e os demais poderão ainda reiterar a sua opinião 

sobre esse relatório, para, na sequência, nós o votarmos. 

 Faço esse apelo porque eu acredito que esta Comissão, sob a Presidência de 

V.Exa., Senador Dário Berger, tem sido muito promissora na construção de 

entendimento. Creio eu que, votada essa nova meta, partiremos para a construção 

de entendimentos nos outros projetos e especialmente na construção de um 

orçamento mais adequado para o País, em que oposição e base do Governo se 

entendam no que é de interesse do País, que deve ser, sem dúvida, o que vai 

nortear a Comissão Mista de Orçamento. 

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

Domingos Sávio e consulto V.Exas. se posso colocar em votação o requerimento. 

(Pausa.) 
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 Está em votação o requerimento na Câmara dos Deputados.  

 Os Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado, com os votos contrários dos Deputados Nelson Pellegrino, Bohn 

Gass, Gonzaga Patriota, Zé Carlos e Marcon. 

 Está em votação também, em seguida, na representação do Senado Federal.  

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

 Aprovado, então, o requerimento de inversão de pauta. 

 O item 1, como V.Exas. já sabem, é o Projeto de Lei nº 17, de 2017, que já 

coloquei em votação no Senado. 

 O voto do Relator, o Deputado Marcus Pestana, é conhecido: pela aprovação 

do projeto e rejeição das emendas. 

 Como já passei a palavra ao Relator, que já apresentou o seu relatório, está 

em discussão, então, e está em aberto o prazo para apresentação de destaque.  

 Estão inscritos para discutir o Deputado Nelson Pellegrino e, em seguida, os 

Deputados Marcon, Zé Carlos e Bohn Gass, e a lista de inscrição continua em 

aberto para discussão. 

 Com a palavra pela ordem o Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Estou me inscrevendo, Sr. Presidente.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vamos tentar seguir a sequência 

das inscrições e parar com as concessões da palavra pela ordem. Senão, não 

acabamos esta votação. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, tenho uma 

pergunta. O Deputado Danilo Forte é do PSB, que é de oposição ao Governo. Ele 

vai se inscrever... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O PSB não é da Oposição? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Essa crise existencial... O PSB 

é da Oposição. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Concedo a palavra, para iniciar 

os debates, ao Deputado Nelson Pellegrino. 
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 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Por 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Não é 1 minuto, não. O tempo 

para discussão é de 5 minutos. Que negócio é esse de 1 minuto?! 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Se nós buscarmos um 

entendimento, o tempo poderá ser de 3 minutos. V.Exas. sabem que, 

regimentalmente, é de 5 minutos. Então, se insistirem... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas nós vamos ter o prazer de 

ouvir o Deputado Nelson Pellegrino. S.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Enquanto não houver 

governabilidade, não posso começar. 

 Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Relator, eu me dirijo, com todo o respeito, 

ao Deputado Marcus Pestana, que já foi Secretário de Planejamento de Minas 

Gerais, que lidou com orçamento, que sabe que falar de Governo anterior é um 

problema. 

 Por exemplo, o que se comenta em Minas Gerais é que os Governos 

Anastasia e Aécio Neves deixaram uma dívida de 1 bilhão de reais, uma pedalada 

de 1 bilhão de reais. 

 Esse discurso de que os problemas fiscais que o Brasil vive neste momento 

são oriundos do Governo da Presidente Dilma Rousseff, com todo o respeito, 

Deputado, não é verdadeiro. A Presidente Dilma Rousseff, em seu Governo, tinha 

uma previsão de déficit de 70 bilhões de reais. E mandou para esta Casa um pacote 

de medidas capazes de equilibrar o Orçamento Fiscal, que previa a criação da 

CPMF e a revisão de incentivos fiscais. 

 Foi equivocada a concessão de alguns desses incentivos; a de outros foi 

correta, porque, quando aconteceu, existia possibilidade fiscal para isso, numa 

política anticíclica. Mas depois veio a crise econômica, que se aprofundou. O 

Governo Federal, então, reviu os incentivos fiscais e encaminhou para esta Casa 

essa revisão, até aprovada depois, diga-se de passagem. Mas as pauta-bombas 

comandadas pela Oposição, juntamente com a obstrução às medidas propostas 

pelo Governo da Presidente Dilma Rousseff, impediram o equilíbrio fiscal. 
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 E este Governo que está aí atualmente, que veio com o discurso de que iria 

promover o equilíbrio fiscal, fez esse déficit saltar de 70 para 160 bilhões de reais, 

levando o País a essa situação de crise fiscal em que se encontra. Se a Presidente 

pedalou, como se dizia, eu não sei o que está fazendo o Governo Michel Temer. Se 

a Presidente Dilma andava de bicicleta, este Governo está andando de motocicleta, 

porque o déficit saltou para 160 bilhões de reais. 

 Recentemente, o Ministro Dyogo esteve nesta Comissão e falou na 

possibilidade de um déficit de 140 bilhões de reais. Com esse pacote de medidas, se 

pretendia uma redução de cerca de 40 bilhões. 

 Quero registrar minha manifestação contrária à posição do Governo do 

Presidente Michel Temer, que faz coro com discurso do passado de que problema 

de déficit se resolve com privatizações e com entrega de patrimônio público. 

 O Governo Fernando Henrique Cardoso foi o que mais privatizou e deixou a 

dívida pública incontrolável no final do seu Governo. O Governo do Presidente Lula 

não privatizou e reduziu a dívida pública ao menor patamar, chegando a quase 30% 

a relação dívida/PIB. Hoje se chegou a 80% na relação dívida/PIB. Então, está 

errada essa visão de privatizar para cobrir rombo de custeio. É um crime de lesa-

pátria vender a nossa ELETROBRAS, a nossa Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco — CHESF, qualquer que seja o parque hidrelétrico. Na Europa agora, os 

países estão reestatizando setores estratégicos, inclusive nas áreas de saneamento 

e energia, porque chegaram à conclusão de que esses setores são estratégicos 

para estarem sob o controle do Estado. É um equívoco essa política, que só vai 

aprofundar o problema. 

 O problema fiscal do Brasil, hoje, é de arrecadação, de recessão, de falta de 

atividade econômica. Essa é a questão fundamental. Essa política será incapaz de 

resolver os nossos problemas. O Governo prometeu superávit este ano e 

crescimento positivo, mas não o terá este ano, não haverá superávit neste ano nem 

no ano que vem, porque é um equívoco da política econômica, infelizmente, deste 

Governo. 

 Há soluções que não sejam privatizar ou fazer o que este Governo está 

fazendo. A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira — CPMF, com 

uma alíquota calibrada, poderia ser uma solução. Só a CPMF poderia dar uma 
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arrecadação de 40 bilhões de reais. A taxação sobre dividendos nas empresas 

poderia também gerar uma receita de mais de 50 bilhões de reais. Portanto, somos 

contra essa visão fiscalista da reforma da Previdência. Além disso, há outras 

medidas do ponto de vista de rever inclusive alguns incentivos dados, mas este 

Governo não tem compromisso com isso. A agenda deste Governo, pelo contrário, 

joga nas costas do povo, dos aposentados e trabalhadores esse processo de 

privatização. Portanto, somos contrários a essa proposta de alteração da meta fiscal. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O próximo inscrito é o 

Deputado Marcon, a quem concedo a palavra. (Pausa.) 

 Como S.Exa. não se encontra, tem a palavra o Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, o companheiro Nelson fez 

uma abordagem muito correta com relação ao enfoque que se dá para, neste 

momento, julgar uma alteração na meta fiscal, mas eu queria complementar a 

colocação do companheiro Nelson. 

 Na realidade, penso que, com responsabilidade, o fato atual que a conjuntura 

impõe é que esta Casa faça uma avaliação. Entretanto, dentre essas causas não 

podem ser colocado o enfoque que está, muito menos a política econômica. Se o 

Governo precisa fazer caixa, precisa arrecadar, os caminhos que o Governo toma 

não são os que, com certeza, a sociedade gostaria e necessitaria. Há caminhos 

muito mais assertivos, no nosso entendimento, que levariam a resultados muito 

melhores. O Deputado Nelson citou alguns. 

 Eu quero aqui aproveitar para lembrar esse veto que nós julgamos 

recentemente do Governo Temer de não aceitar uma auditoria na dívida fiscal. Esse 

veto que veio para cá e que nós julgamos é um dos caminhos que, com certeza, 

modificaria o resultado da arrecadação do Governo. No entanto, o Governo impõe à 

sociedade privatizações, retirada de direitos, para trazer para cá uma necessidade 

— que o Deputado Marcus Pestana muito bem justificou — do momento atual. 

 Portanto, as minhas considerações, Sr. Presidente, eram exatamente nesse 

sentido, porque os caminhos para o ajuste econômico de que o País precisa, os 

caminhos que seriam muito melhores e muito mais justos para a sociedade brasileira 

não seriam esses que o Governo está impondo ao povo brasileiro. 

 Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa. e concedo 

a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

Deputadas, Senadores e Senadoras, toda vez que o Governo e todos os 

economistas que trabalham essa ideia do déficit fiscal insistem muito no tema fiscal 

é porque querem fazer caixa para algo. 

 Primeiro ponto: o Governo cria um ambiente ao anunciar para a sociedade 

que há um furo muito grande nos recursos da União para justificar — isso está na 

peça orçamentária — que nenhum servidor terá sequer a reposição da inflação no 

ano que vem. 

 Srs. Deputados, o que nós estamos apreciando aqui é exatamente um 

ambiente de déficit fiscal para não se fazer reajuste. O que vem na proposta é não 

se fazer o reajuste da inflação para o servidor. O Governo quer dizer à sociedade 

que não haverá mais reajuste de salário mínimo. Já cortou 10 reais por salário; ou 

seja, em 12 meses, com o 13º, essa medida significa 130 reais a menos no salário 

do ano que vem para cada trabalhador aposentado. 

 Então, esse ambiente de déficit fiscal é isso. O Governo cria esse ambiente 

para dizer que os programas sociais e o salário mínimo não vão ter mais nada. 

 Segundo ponto: o Governo Temer quer criar o ambiente da gastança. Vejam 

a contradição. Criticava-se a Presidente Dilma — e quanto se falava contra a 

Presidente Dilma, que agora está sendo absolvida no TCU em relação à Pasadena! 

— alegando que ela fazia gastança. 

 É claro! Havia gastança para que o trabalhador pudesse fazer faculdade, 

havia gastança para que as pessoas pudessem construir suas casas, havia 

gastança para haver reajuste do salário mínimo acima da inflação, havia gastança 

para que o trabalhador pudesse fazer uma compra boa ao adquirir seu rancho. Essa 

foi a gastança que a Presidente Dilma fez. 

 Agora, qual é a gastança que o Temer está fazendo? Renúncia fiscal para 

grandes proprietários, grandes fazendeiros; REFIS para banqueiros; ou então 

liberação de recursos para que Deputados votem contra denúncias, para que ele 

não responda pelos crimes que cometeu! 
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 Essa gastança que se vê aqui é para quê? É para que na época da eleição, 

no ano que vem, ou para quando vier uma nova denúncia, se tenha novamente 

justificativa para ter dinheiro para comprar e subornar votos internos desta Casa, ou 

para permitir um ambiente de equilíbrio ou tentativa de equilíbrio para o ano que 

vem, no sentido de poder disputar uma eleição? É para comprar voto? Esse é o 

ambiente que está se criando? 

 O terceiro aspecto é o de que não há dinheiro, então nós precisamos 

aumentar impostos. O que nós estamos votando aqui é para que haja um ambiente 

de aumento de impostos. Com o diesel já aconteceu, com a gasolina já aconteceu. É 

com isso que nós não concordamos. Nós não concordamos com esse ambiente de 

aumento de impostos. Sempre foi pregado que não poderia haver aumento de 

impostos, e o Governo está aumentando impostos. 

 E, mais do que isso, busca-se uma justificativa para fazer as privatizações. De 

fato, o Brasil está em liquidação. São 57 os setores que têm concessão ou que 

foram privatizados, e eles só pioram os serviços, aumentam as tarifas e entregam a 

nossa economia para que o capital estrangeiro venha disputá-la aqui. É lamentável 

esta situação! 

 A economia, diferentemente do que o Relator afirmou, diferentemente do que 

se disse quando o Ministro veio aqui, não está dando sinais de recuperação. Onde 

há sinais de recuperação? Nenhum setor tem sinal de recuperação. Quando eu 

questionei o Ministro, ele disse: “Não, mas a inflação está caindo”. A inflação está 

caindo, porque o povo não está comprando. Foi por isso que a inflação caiu. 

 Na verdade, não há sinal de retomada. Quer se criar um ambiente para, 

exatamente, fazer a gastança desnecessária que o Governo quer fazer, justificar 

seus aumentos de impostos e não haver ajuda para o desenvolvimento do País — 

que foi o ponto que nós votamos em relação ao BNDES, à TJLP e a tantos outros 

temas. O ambiente de recuperação, de segurança e estabilidade não acontece. 

 Para encerrar, Presidente, os dados são alarmantes. O Governo não está se 

preocupando, de fato, em recuperar a economia, senão traria medidas de 

incremento produtivo, mencionadas aqui pelo Nelson Pellegrino, pelo Zé Carlos. Se 

o País não investe produtivamente no consumo e na geração de empregos, não há 

condições de recuperar a economia. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O próximo orador é o 

Deputado Danilo Forte, a quem concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Em primeiro lugar, quem trouxe a ideia 

de aumentar impostos foi o Deputado Nelson Pellegrino. Então, Deputado Bohn 

Gass, tem que haver um acordo para que haja um entendimento da forma abarcada. 

 Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é apenas a constatação de 

uma dificuldade que nós estamos vivendo e dando ao País uma credibilidade que é 

necessária para a retomada de qualquer possibilidade de atividade econômica mais 

forte, que é o que todos nós desejamos. 

 E se todos nós desejamos isso, e temos que aprender com os erros do 

passado, o que nós não podemos querer de novo no nosso País é aumentar a 

insolvência econômica. Aumentar a insolvência econômica é continuar na 

irresponsabilidade fiscal e financeira. 

 Para retomar a responsabilidade fiscal e financeira, neste momento, a revisão 

da meta não aumenta nada, não tira nada. Apenas dá equilíbrio e credibilidade para 

que a equipe econômica possa trabalhar o futuro. 

 Os compromissos com relação ao futuro só poderão ser cumpridos se houver 

uma arrecadação capaz de dar lastro para que o Governo possa, aí sim, pensar em 

aumento de salário, de investimentos, porque, na situação atual, a realidade dos 

fatos é exatamente o que nos impede de ter esses avanços. 

 Então, pela credibilidade e consistência, eu parabenizo o Deputado Marcus 

Pestana pela feitura do relatório que está sendo apresentado e discutido neste 

momento. 

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

Forte. 

 Concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Cumprimento V.Exa., o Relator Marcus Pestana, as Sras. e os Srs. Senadores, as 

Sras. e os Srs. Deputados. 

 Quero lamentar que, no dia de hoje, o Congresso manteve o veto ao cheque 

da reforma aos moradores da zona rural do nosso País. Infelizmente, os Deputados 

derrubaram o veto, mas os Senadores não se fizeram presentes para impedir essa 
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derrubada. Esse veto traz um grande prejuízo principalmente aos habitantes da zona 

rural dos Municípios brasileiros. Lá no meu Estado, o Maranhão, o maior déficit 

habitacional acontece na zona rural. Eu fui Secretário das Cidades durante o 

Governo da Governadora Roseana Sarney e sei das necessidades do nosso Estado. 

 Quero lembrar aqui que as contas da Presidente Dilma foram rejeitadas pelo 

TCU. Inclusive, eu quero pedir, Sr. Presidente, a V.Exa. que paute essas contas da 

Presidente Dilma, porque é obrigação nossa aqui fazer o julgamento. O parecer do 

TCU, já há 2 anos, foi pela rejeição. Então, nós temos que fazer esse julgamento 

aqui, primeiro na CMO, depois no Plenário. 

 Eu não sei por que não entrou em pauta. É uma pauta importante, é algo 

sério. E fica esse discurso aí de alguns dizendo que a Presidente Dilma está sendo 

inocentada pelo TCU. Na verdade, ela foi condenada pelo TCU em relação às 

contas em que ela “pedalou”. Na questão de Pasadena não encontraram provas 

contra ela, mas isso não significa que as contas gerais dela, de 2 anos, não tenham 

sido rejeitadas. O parecer prévio do Tribunal de Contas da União rejeitou as contas 

dela, e, por isso, ela foi cassada. 

 É bom que esta Comissão exerça o seu papel, que é, também, o de julgar o 

parecer do Tribunal de Contas da União. Por isso, eu queria que V.Exa. colocasse 

esse tema em votação. 

 Com relação à questão das metas fiscais, o que está acontecendo é que as 

receitas foram frustradas. A arrecadação de tributos no Brasil diminuiu, foi menor do 

que se esperava. Além de a arrecadação ter sido menor neste ano do que foi no ano 

passado em alguns tributos, nós tivemos uma frustração na repatriação. Imaginava-

se, no ano passado, que se iria recolher o mesmo tanto que se recolheu em 2016, 

mas frustrou-se a expectativa e recolheu-se apenas 15%. 

 Também o REFIS não foi ainda aprovado no Congresso Nacional. Enquanto 

não for aprovado, os empresários que querem fazer o parcelamento da dívida ficam 

esperando. 

 Por isso, foram frustradas as receitas da União. 

 Nós não estamos mudando a meta fiscal por irresponsabilidade, mas para 

atender as necessidades dos órgãos públicos federais, que precisam desses 

recursos. 
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 Aqui está o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Eu tenho certeza de que ele 

espera ansiosamente que isso seja aprovado, para que ele possa honrar os 

compromissos com vacinas — temos que vacinar as crianças —; com pagamentos 

de laboratórios que fazem exames; com cirurgias a serem feitas; com o atendimento 

do SAMU. Não se vai jogar dinheiro fora, diferentemente do que estão dizendo. 

 Portanto, eu quero parabenizar o Deputado Marcus Pestana pela belíssima 

Relatoria que fez em relação à mudança da meta fiscal. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 O próximo inscrito é o Deputado Domingos Sávio, a quem concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu serei breve. 

Apenas quero cumprimentar o Relator, Deputado Marcus Pestana, os demais 

colegas. 

 Ao analisar esse quadro, que o Deputado Pestana ilustrou muito bem, ele 

disse que ninguém pode ter como meta adoecer. Como é que o País pode ter como 

meta fechar o ano com um déficit da ordem de 161 bilhões? E isso é déficit primário, 

depois ainda vêm os juros da dívida. Então, é claro que nós temos sim que aprovar, 

porque é real, é o que está calculado. E é bem melhor trabalhar com a verdade do 

que iludir os brasileiros e iludir a si mesmo, até para que se tenha como objetivo 

superar essa dificuldade. 

 Mas aí eu faço um alerta. Há um requerimento meu sobre a mesa, que, se for 

possível, gostaria que o aprovássemos ainda hoje, de uma audiência sobre a 

realidade da Previdência pública. Por que eu associo com isso? Porque, segundo os 

dados... E notem que o Tribunal de Contas fez uma auditoria em razão de 

requerimento de minha autoria. Por isso, eu peço audiência com o Tribunal de 

Contas, com o Ministro do Planejamento para discutir a Previdência. 

 O que isso tem a ver com este projeto que nós estamos votando agora em 

que se estabelece uma nova meta fiscal negativa de déficit primário de161 bilhões? 

Tem a ver que, dentro dessa meta, 220 bilhões são débito da Previdência. Equivale 

a dizer que se não tivesse déficit de Previdência, se a Previdência no Brasil fosse 

equilibrada, nós fecharíamos o ano com um superávit primário de 60 bilhões a mais, 
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sem aumentar nenhum centavo de imposto, para investir mais em saúde, educação 

e segurança pública. 

 Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso os servidores 

cujo aumento para o ano que vem já está praticamente abolido? Já pararam para 

pensar os milhões de brasileiros que estão desesperados com a falta de segurança 

pública e com a saúde em um caos? Não dá para ignorar isso! Não dá para dizer 

também que, com isso, tem que aprovar o projeto da reforma da Previdência do jeito 

que veio. Mas tem que enfrentar o problema, isso tem. É inadiável! 

 Por isso, Presidente, eu não só votarei a favor do projeto que nos coloca a 

realidade, para que a enfrentemos, mudemos e melhoremos. Ao mudar essa 

realidade, nós vamos mudar a qualidade de vida do brasileiro. Devemos enfrentar 

esse desafio de fazer com que o dinheiro que o brasileiro gasta para pagar imposto 

chegue lá para melhorar a saúde, a segurança, a vida dele. E não seja usado 

sempre para tapar o buraco sem fundo que se tornou a dívida pública brasileira, o 

déficit público. 

 Portanto, eu acho importante que façamos a audiência pública para discutir 

qual foi, de fato, a auditoria que o Tribunal de Contas fez para a Previdência. Eu 

estou convidando o SINDIFISCO para vir conversar, olho no olho. Está dizendo que 

não tem déficit? Então, vai dizer qual é a conta. 

 Ministro do Tribunal Vital do Rêgo, responsável pela auditoria, traga os 

números do Tribunal. Ministro do Planejamento, vamos colocar a verdade para o 

povo brasileiro. Nós não podemos brincar com essa estrutura que virou rede social: 

um fala uma mentira, outro fala outra mentira. E o Brasil vai viver o Brasil da 

mentira? 

 Nós temos que enfrentar e resolver de fato esse problema, para que a 

Previdência funcione bem para o trabalhador e para o aposentado, mas também 

para que ela não vire uma sangria sem fim a ponto de levar o País à falência 

absoluta. 

 Nós devemos aprovar sim, mas, na sequência, precisamos debater a 

Previdência pública. Precisamos, primeiro, cortar privilégios na Previdência pública; 

cobrar dos devedores da Previdência pública; mas também precisamos ter a 

coragem de enfrentar que não dá para aposentar uma pessoa com 45 anos de 
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idade, sendo que ela terá a expectativa de vida de outros 45 anos, com 

aposentadoria integral, ou, às vezes, mais do que isso. 

 O que nós desejamos é longevidade. Nós não queremos, para resolver o 

problema da Previdência, que as pessoas vivam menos. Queremos que elas vivam 

mais. E a tendência é que um jovem que está começando hoje a trabalhar viva mais 

de 100 anos. O jovem que está começando hoje pode viver mais de 100 anos. Mas, 

com a regra atual, ele pode se aposentar aos 45 anos. 

 Eu quero apenas dizer que esta é uma realidade: com aposentadorias 

especiais, de 25 anos, alguém pode começar a trabalhar aos 18 e se aposentar com 

43 anos. Se estiver começando hoje, vai ter uma expectativa de vida de até 100 

anos. Que ótimo! Que maravilha! Mas ganhando o salário integral, qual é a 

Previdência que vai dar conta de pagar isso? Nós vamos legar para o futuro uma 

falência para os aposentados, e isso seria uma irresponsabilidade nossa. Esse 

assunto tem que ser enfrentado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sras. e Srs. Parlamentares, 

encerramos a nossa lista de inscrição. A discussão e o prazo para apresentação de 

destaques estão encerrados. Foram apresentados 17 destaques. 

 O relatório do PLN 17/17 está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados, ressalvados os destaques. 

 As Sras. e Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, com voto contrário dos Deputados Bohn Gass, Pellegrino e Zé 

Carlos. 

 Em votação na representação do Senado Federal, ressalvados também os 

destaques. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Vamos, então, agora à apreciação dos destaques. 

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, estabelece que “Não será aceita solicitação para votação em 
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separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo 

dos destaques”. 

 Assim sendo, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em 

bloco dos destaques por tipo de voto do Relator. 

 A proposta para votação em bloco dos destaques por tipo de voto do Relator 

está, então, em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e Deputadas que concordam... 

 V.Exa. quer encaminhar? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu queria que V.Exa. informasse quais 

são os destaques. E não há acordo para nós votarmos em globo. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - É isso que ele vai botar. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Agora já está em votação. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não há acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só um minutinho. Tudo bem 

que não há acordo, mas há a grande maioria, e a maioria decide quanto a essa 

questão, e me parece que já se encerrou a discussão. 

 Então, volto a colocar em votação em globo na Câmara dos Deputados 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Essa eu já votei. Na Câmara 

dos Deputados, já foi... 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Depois eu apresento os 

destaques, pode ser? Os destaques estão todos aqui. Eu coloco o projeto em 

votação e apresento destaque por destaque, se for o caso. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Que destaque nós votamos? 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - É só em globo, só votação em globo 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ninguém aprovou o destaque. Nós 

aprovamos só o encaminhamento da votação. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu tenho contrariedade a este 

encaminhamento. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Todos os destaques já se 

encontram com o Relator, cujo voto é pela rejeição, certo? 

 Então, concedo a palavra ao Relator para leitura e apreciação dos destaques. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Como eu expus na sustentação do 

meu relatório e do meu voto, existiam dois campos de destaques: um majoritário, 

que propunha o restabelecimento de texto vetado da LDO; o outro, com alguns 

poucos destaques, propunha o aumento de gasto e o aumento da meta fiscal. Todos 

os destaques versam sobre recuperação de texto vetado na LDO. 

 Queria tranquilizar os membros da Oposição. Eu mesmo tenho questões a 

discutir, mas no momento próprio do PLN que vai chegar amanhã. Há, por exemplo, 

a questão de investimento em instituições filantrópicas, que é uma briga antiga, um 

atraso da visão da burocracia federal. Mas vamos enfrentar isso no momento certo. 

Agora o foco é na revisão da meta fiscal. Amanhã chega o PLN. O Presidente pode 

assumir o compromisso de, na semana que vem, convocar a CMO, e nós tratarmos 

da revisão. 

 Então, para que fique registrado, foram destacadas: a Emenda nº 36, que diz 

respeito gastos mínimos em ações e serviços públicos de; a Emenda nº 39, sobre o 

Plano Nacional de Educação — PNE; a Emenda nº 37, que diz respeito a indexador 

de correção de gastos com a educação; a Emenda nº 47, que restabelece a 

impossibilidade de contingenciamento do Mais Médicos; a Emenda nº 35, que 

realiza alteração de delegação de competência dos Ministros, que também é um 

veto da LDO; a Emenda nº 38, que diz respeito a impedimento de ordem técnica em 

emenda parlamentar; a Emenda nº 40, que diz respeito ao custo global de obras e 

serviços de engenharia; a Emenda nº 41, que diz respeito ao demonstrativo de 

investimentos em educação com metodologia e discriminação; a Emenda nº 42 e a 
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Emenda nº 63, que dizem respeito, respectivamente, à distribuição de 

medicamentos e materiais para portadores de diabetes e ao fundo partidário; a 

Emenda nº 43, que restabelece procedimentos para transferências voluntárias; a 

Emenda nº 44 e a Emenda nº 62, que evitam contingenciamento ao Plano Brasil 

sem Miséria e ao PNE e acrescentam novas prioridades; a Emenda nº 45, que 

define obras e serviços de engenharia de pequeno valor; a Emenda nº 46, que 

identifica programas cuja denominação seja diversa daquela constante da Lei 

Orçamentária; a Emenda nº 48, que determina a publicação de memória de cálculo 

da receita corrente líquida; a Emenda nº 49, que impede a troca de indicador de 

resultado primário; e a Emenda nº 50, que diz respeito ao restabelecimento da 

prioridade para apoio a sistemas de transporte público coletivo e urbano. 

 Então, são esses os destaques. Todos estão restituindo o texto vetado na 

LDO. Nós teremos essa discussão no momento próprio. É nesse sentido que eu 

rejeito todos os destaques e proponho a manutenção do foco na revisão da meta 

fiscal e do texto original. 

 É esse o relatório sobre os destaques, Sr. Presidente. 

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

Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Já que sou signatário de boa parte dos 

destaques… 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente, só para ajudar. 

 Ele está falando contra o Relator. Depois falará um a favor, e nós votaremos. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Isso. 

 Eu estou fazendo isso em nome da Comissão. Seria importante que todos os 

Parlamentares pudessem ter acesso a todos esses temas. Foi por isso que eu pedi 

que não fosse votado em globo antes. Seria importante todos nós nos 

posicionarmos aqui. 

 Nós, Deputados e Senadores que estamos aqui, votamos a favor desses 

requerimentos. O que eu destaquei aqui é que V.Exas. votaram a favor. Aí o Temer 

disse “não”, e V.Exas. se ajoelharam frente a ele — dobradiça de coluna. V.Exas. se 

ajoelharam frente a uma intervenção do Temer. Isso é um desrespeito a esta Casa! 
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 Aí V.Exas. vão dizer: “Mas ele se comprometeu”. O Deputado Marcus 

Pestana disse agora: “Ele se comprometeu a nos mandar”. Eu não tenho isso aqui 

para poder dizer e confiar. Sabem por quê? Porque, no Senado, quando decidiram 

rasgar a CLT, o Temer anunciou, por seus Líderes, que vetaria parte daquele 

estrago que fizeram com os trabalhadores do País, acabando com os direitos 

trabalhistas. 

 Ele se comprometeu a mais do que isso. Comprometeu-se a mandar uma 

medida provisória. Foram duas coisas que ele descumpriu. Primeiro, não vetou — 

sancionou por inteiro —; segundo, a medida provisória ainda não veio. Isso foi dito 

para os Senadores. Então eu estou agora aguardando que o Governo faça as 

correções com as quais se comprometeu. 

 Era por isso que eu queria votar primeiro, para eu ter certeza e segurança de 

que essas correções de fato pudessem ter sido feitas. Mas elas não vieram para 

nós. Elas não vieram. Então, o que eu fiz para garantir o trabalho que nós fizemos? 

O que eu fiz por respeito a esta Comissão? Eu apresentei destaques, para que estes 

pudessem ser apreciados. 

 Infelizmente, o nobre Relator impediu que nós tivéssemos aqui a garantia do 

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica — PLANAPO, da Estrada  

Caminho do Meio, do Mais Médicos e de todos esses projetos. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Nós teremos o momento certo de 

apreciar isso tudo. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - V.Exa. tem muito respeito ao nosso 

trabalho. 

 Quero, dentro do meu tempo, e ouvi V.Exa. atentamente, expressar aqui toda 

a minha desconformidade com esse aspecto, porque nesta Comissão estou repondo 

o que nós, Deputados e Senadores, votamos. É este o apelo que quero fazer a 

V.Exa. V.Exas. estão dando um cheque em branco de novo para o Governo Temer, 

que iria enviar ou vai enviar o PLN para cá, eu não sei, não tenho essa garantia. 

Então, precisamos ter o respeito desta Comissão com relação a esses temas que 

nós estamos trabalhando aqui. 

 Apelo, e insisto, para os colegas Parlamentares no sentido de que todos 

esses pontos, como o Plano Nacional de Educação, o PAC de obras, a possibilidade 
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de destinar emendas dos Parlamentares aos pequenos Municípios no valor de 100 

mil reais, o PLANAP, o Caminho do Meio, a obra de mobilidade em Porto Alegre, no 

caso Alvorada e Viamão, o Mais Médicos e tantos outros projetos, não sejam 

contingenciados. 

 Quanto aos assistentes de saúde, os Deputados fizeram fotos e abraçaram os 

agentes de saúde.  

 Nós votamos, e o projeto foi vetado, Deputados. Eu quero que isso seja 

reposto, apenas isso. Eu não compreendo exatamente por que V.Exas. não querem 

votar agora a favor e querem rejeitar as emendas que V.Exas. haviam votado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, na minha opinião, cabe 

razão ao Deputado Bohn Gass. 

 Acontece que o PLN do levantamento dos vetos da LDO ainda não chegou a 

esta Casa. Segundo as informações que tive hoje, o projeto vai chegar amanhã. Nós 

travamos, Senador Romero Jucá, Deputado Andre Moura, uma ampla discussão a 

respeito desse assunto, do grande entendimento que nós fizemos. É conhecido de 

todos os Parlamentares aqui que o Governo acabou vetando integralmente o 

entendimento a que nós chegamos. Por isso, nós construímos, juntamente com o 

Governo, a remessa do PLN para que pudéssemos levantar alguns vetos que 

geraram polêmica aqui na Comissão. 

 Quero dar toda razão a V.Exa., não no todo, mas em parte, porque realmente 

o que ficou combinado, o que ficou acertado tem que ser cumprido. Na verdade, 

esse é o grande empenhamento que eu me disponho, como Presidente desta 

Comissão, a fazer para que nós tenhamos um bom andamento da Comissão. 

 O Deputado Danilo Forte solicitou a palavra, como Líder, para contraditar. Se 

V.Exa. me permitir, Deputado, vou conceder a palavra ao Deputado Andre Moura, 

Líder do Governo, antes de conceder a palavra a V.Exa. 

 Com a palavra o Deputado Andre Moura. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Sr. Presidente, o Deputado Danilo 

Forte pode fazer a contradita, só para contribuir com a fala de V.Exa. 

 Nós já conversamos hoje com o Ministro Dyogo Oliveira, do Ministério do 

Planejamento, que nos disse que, amanhã, será enviado o PLN para cá — o PLN 

que nós construímos —, naquilo que é possível o Governo rever com relação aos 
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vetos. Então, amanhã, o PLN vai chegar a esta Comissão, logicamente, que dentro 

daquilo que for possível. 

 Não pudemos atender a tudo aquilo que foi vetado, mas, na atual conjuntura 

do País e da economia, o Governo fez o possível para rever alguns desses vetos. E, 

amanhã, nós teremos aqui o encaminhamento já garantido pelo Ministro do 

Planejamento, Ministro Dyogo Oliveira, só para contribuir com esta Comissão. 

 Em relação à questão da reforma trabalhista, que nem é tema desta 

discussão, mas só para contribuir, a medida provisória passa a vigorar a partir do dia 

11 de novembro. A medida provisória tem urgência e relevância. Se a MP fosse 

editada agora... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Essa data, 11 de novembro, é 

muito simbólica. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Como vamos editar uma medida 

provisória, agora, que tem urgência e relevância, de uma reforma trabalhista que 

passa a vigorar no dia 11 de novembro? Não tem sentido, obviamente. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não podemos operar uma lei que não 

existe ainda. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Exatamente. Nós não podemos operar 

uma lei que não existe ainda, que vai passar a existir a partir do dia 11 de novembro. 

 Mas só para contribuir nesses dois pontos, na certeza de que, amanhã, 

chegará aqui o PLN dos vetos da LDO. É um compromisso do Governo. 

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

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

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Concedo a palavra ao 

Deputado Danilo Forte, para contraditar. Depois, falará a Deputada Laura Carneiro. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, gostaria de dizer que a 

única Comissão que tem a responsabilidade com prazos constitucionais é a 

Comissão Mista de Orçamento. E como nós temos um prazo constitucional para a 

apresentação da proposta do orçamento da LOA no dia 31 de agosto, nós temos até 

essa data para ter a meta revisada e poder cumprir com serenidade e seriedade o 

compromisso com o Orçamento da União. 
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 Diante disso, para não abrir vácuo, inclusive para depois não se tergiversar 

sobre a possibilidade de descumprimento de prazos constitucionais nem se criar 

nenhum parâmetro que possa fragilizar ainda mais a interpretação fiscal e financeira 

do País, nós precisamos votar a revisão da meta, cumprindo esse prazo tanto na 

CMO como no plenário da Casa, e ter o conforto, no dia 31, de ter uma LOA 

compatível com essa revisão de meta fiscal. É esse o princípio. 

 Não adianta misturar as coisas, porque há um compromisso, por parte da 

Liderança do Governo, de apresentação do PLN, e, como foi muito bem aqui 

colocado pelo Presidente da Comissão, não vai ser desrespeitado em momento 

algum, até pela fragilidade e necessidade que o próprio Governo tem de ter uma 

relação de confiança com a Comissão Mista de Orçamento. 

 Nada impõe a necessidade de criarmos embaraço para essa votação. Pelo 

contrário, conforme disse o Presidente da própria Comissão, precisamos dar 

celeridade a essa votação. E temos a segurança de que, neste momento, o Governo 

precisa muito mais da Comissão Mista de Orçamento do que a Comissão precisa do 

Governo. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desculpe-me, eu 

normalmente pediria a V.Exa. para votar antes, mas tenho que fazer um resgate, 

porque não é justo. Todas as Lideranças nesta Comissão fizeram uma reunião com 

V.Exa. Todos os partidos estavam indignados; não foi só o PT. Ninguém aqui se 

dobrou a ninguém. Muito pelo contrário, todos se reuniram com V.Exa., com o 

Relator Cacá, com o Relator Marcus Pestana, para dizer que estavam insatisfeitos, 

porque não foi cumprido pelo Governo o acordo que foi feito nesta Comissão. 

 E, a partir disso, esteve aqui o Ministro Dyogo Oliveira, que ouviu de todos os 

Líderes partidários a mesma indignação. E o Líder Andre Moura se reuniu com 

V.Exa. e com os Relatores para encontrar uma solução, que foi encontrada no PLN. 

 Então, não é justo dizer que ninguém aqui se curvou. Nós somos 

Parlamentares iguais, e aqui ninguém se curva. As pessoas aqui têm decência. E 

nós vamos hoje votar a meta, porque é importante para o Brasil, e, amanhã, vamos 

brigar pela aprovação do PL para que não sejam aprovados os vetos do Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou submeter à votação. 
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 Em votação, em globo, os destaques, com o voto do Relator pela rejeição na 

Câmara dos Deputados. 

 Com a palavra o Deputado... 

 (Manifestação no plenário: Já está em votação!) 

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

 Estou encaminhando da melhor forma possível, respeitando a manifestação 

de todos os Parlamentares que queiram se manifestar sobre o assunto, o que é 

justo, legítimo e, na medida do possível, terá sempre a minha concordância, para 

que possamos levar a bom termo a Comissão.  

Não vai ser por causa da fala de mais um Parlamentar ou de menos um 

Parlamentar que vamos deixar de votar matérias tão relevantes e importantes como 

esta. 

 Então, tem a palavra o Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, a propósito desta 

sua tolerância, eu queria fazer um apelo a V.Exa. para que conversasse com o 

Presidente da Congresso, o Senador Eunício Oliveira, porque S.Exa. está intolerante 

com a Câmara dos Deputados. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sei. (Riso.) 

 Então, em votação, em globo, os destaques, com o voto do Relator pela 

rejeição na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada a rejeição dos destaques. 

 Os destaques foram rejeitados, então não serão apreciados no âmbito do 

Senado Federal. 

 Vamos ao segundo item da pauta. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A sessão não acabou, gente! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Peço aos Deputados que não 

saiam.  

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Temos apenas dois 

requerimentos, por aclamação. Podemos resolver isso em 1 minuto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou colocar em deliberação o 

Item 2. 

 Requerimento nº 3, de 2017, do Sr. Danilo Forte, que requer a realização de 

audiência pública para debater o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste — FNE.  

O autor é o Deputado Danilo Forte, a quem concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Cumprindo a responsabilidade que 

V.Exa. me outorgou de conduzir inclusive o processo de auditoria com relação ao 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, digo que é necessário que 

tenhamos melhor compreensão do próprio Fundo e de sua eficiência. 

 Diante disso, eu incorporo o requerimento do Deputado Hildo Rocha ao meu, 

para que possamos, por unanimidade, aprovar a realização dessa audiência pública, 

a fim de que todos tenhamos conhecimento dos investimentos que estão sendo 

feitos pelo FNE e também de que contribuamos para que o FNE possa expandir no 

Nordeste investimentos necessários para gerar emprego. 

 Portanto, solicito a todos os colegas apoio a esse requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está em discussão o 

requerimento. 

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

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

nós temos um requerimento já aprovado nesse mesmo sentido, para ouvirmos o 

Superintendente da SUDENE, o Presidente do Banco do Nordeste e o Ministro da 

Integração Nacional. Queremos debater sobre os recursos que são destinados para 

o desenvolvimento do Nordeste e para a diminuição da desigualdade que lá existe. 

Esse requerimento já foi aprovado. 

 Portanto, quero sugerir que seja apreciado em conjunto com esse 

requerimento do Deputado Danilo Forte. Não precisamos fazer duas audiências, 

faremos uma só, a não ser que o Deputado queira incluir outras pessoas.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu já concordei. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Já concordou? Então, vamos fazer uma 

só audiência. Assim está muito bom. Eu apoio a proposta do Deputado, porque é 

muito parecida com a nossa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. Eu acredito que 

não há nenhum problema. O Deputado Danilo Forte já concordou. Cabe a V.Exas. 

indicarem os membros que comporão a Mesa dos debates. 

 Continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação na Câmara dos 

Deputados.  

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Em votação na representação do Senado.  

Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Há requerimento extrapautra, de autoria do Deputado Domingos Sávio.  

Trata-se do Requerimento nº 4, de 2017, que requer realização de audiência 

pública com o intuito de debater o déficit da Previdência Social brasileira e a reforma 

da Previdência. 

 Fica deferida a inclusão na pauta.  

 Tem a palavra o autor do requerimento, o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, o próprio Ministro do 

Planejamento compreendeu a necessidade e nos informou que foi feita auditoria no 

Tribunal de Contas. É fundamental que esta Comissão conheça o resultado da 

auditoria do Tribunal de Contas e qual é, de fato, a realidade da previdência pública 

no Brasil.  

 Conto com o apoio de todos para que essa audiência seja requerida não só 

por mim, mas por todos nós, de maneira suprapartidária. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aliás, os convidados 

expressam bem a amplitude e a magnitude que essa audiência vai proporcionar. 

Cumprimento V.Exa., Deputado 

 Continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, em votação. 

Em votação na Câmara dos Deputados.  
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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. 

 O próximo requerimento é de minha autoria. 

 Então, passo a condução dos trabalhos à Deputada Laura Carneiro, Vice-

Presidente, a fim de que submeta à votação esse requerimento de minha autoria. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Requerimento nº 9, do 

Senador Dário Berger, que vou incluir na pauta.  

Esse requerimento requer a realização de audiência pública para debater o 

processo de desestatização da ELETROBRAS e os reflexos que a medida poderá 

trazer ao sistema elétrico do País. 

 Em discussão a matéria. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovado. 

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

 Aprovado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou submeter as atas à 

apreciação e à aprovação.  

 Está encerrada a Ordem do Dia. 

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

da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de agosto de 2017, da 2ª Reunião de 

Audiência Pública, realizada em 17 de agosto de 2017, da 3ª Reunião de Audiência 

Pública, realizada em 24 de agosto de 2017. 

As atas foram distribuídas antecipadamente. Caso haja alguma retificação a 

fazer, peço às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, bem como às Sras. 

Senadoras e aos Srs. Senadores que se manifestem. (Pausa.)  

Aprovada a dispensa.  

As atas estão 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.) 

Aprovadas.  

Submeto à votação no Senado Federal.  

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas.  

Expediente. 

Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

Comissão, tendo em vista que as informações neles constantes se encontram 

publicadas na página da CMO na Internet. 

Isso posto, agradecendo mais uma vez a todos os Parlamentares que 

compõem esta Comissão, declaro encerrada a presente reunião. 




