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

declaro aberta a 3ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Na última reunião de Líderes, o Senador Antonio Carlos Valadares levantou 

uma questão de ordem. Vamos entender aquela intervenção que o Senador 

Valadares fez com relação à proporcionalidade do preenchimento das Comissões, 

por orientação da consultoria técnica da Comissão, vamos encaminhá-la como se 

fosse, e como é propriamente, uma questão de ordem. 

Eu respondo à questão de ordem e atendo, vamos dizer assim, à proposição 

feita pelo Senador Antonio Carlos Valadares, sobre a qual já teve um amplo acordo 

na reunião de Líderes. Nós discutimos, efetivamente, apenas qual seria o arcabouço 

que nós daríamos a essa matéria. Chegamos à conclusão de que seria uma decisão 

a uma questão de ordem. 

Passo, então, a relatar a Decisão da Presidência aos Srs. Parlamentares que 

compõem a Comissão Mista de Orçamento: 

“Decisão 

Na reunião do Colégio de Líderes realizada no dia 12 do corrente mês esta 

Presidência foi provocada pelo Senador Antonio Carlos Valadares a se manifestar 

quanto aos quóruns de deliberação e de aprovação do nome do coordenador da 

bancada no âmbito da CMO e quanto à forma correta de computar os votos da 

bancada estadual: no conjunto de Deputados e Senadores ou entre os membros do 

Senado e da Câmara, separadamente. No mesmo dia, o Senador em tela formalizou 

o pleito por meio do Ofício nº 128, de 2017. 

Cabe destacar que o único instrumento normativo que reconhece a figura do 

coordenador de bancada estadual é a Resolução nº 1, de 2006-CN. Entretanto, além 

de não definir os procedimentos de sua eleição, ela não estabelece o quórum 

legítimo para sua escolha. Apenas determina o quórum de apresentação das 

emendas ao PLOA, o qual é de 3/4 dos Deputados e 2/3 dos Senadores. 

Fundamentados na Nota Técnica Conjunta nº 1, de 2007, elaborada pelas 

consultorias de orçamento das Casas do Congresso Nacional, bem como usando 

analogia aos procedimentos relativos à definição dos Líderes das representações 

partidárias, como estabelecido no art. 65, § 5º, do Regimento Interno do Senado 
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Federal e no art. 9º, § 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

decidimos que, para atuar como coordenador de bancada estadual junto à CMO, o 

Parlamentar tem que protocolar documento subscrito pela maioria absoluta dos 

membros de cada Casa, apurado separadamente.” 

Volto a repetir a decisão: 

“(..) decidimos que, para atuar como coordenador da bancada estadual, junto 

à Comissão Mista de Orçamento, o Parlamentar tem que protocolar documento 

subscrito pela maioria absoluta dos membros de cada Casa, apurado 

separadamente”. 

Então, pelo que percebo, não existia anteriormente essa proporcionalidade. O 

Líder da bancada estadual era indicado apenas pela Liderança do partido. Agora, 

precisa ter... Certo? 

A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - O coordenador. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Desculpem-me. Antes, quando 

não havia quórum, utilizavam-se os 3/4 e os 2/3. Agora, nós vamos utilizar a maioria 

absoluta dos membros. E, com isso, fica muito mais representativa a participação 

dos Líderes que representam as bancadas. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente... 

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

Pedro Fernandes. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, na Casa não há 

nada que trate de bancada. No ano passado, falei inclusive com alguns membros da 

Mesa Diretora da Casa que nós devíamos incluir no Regimento Interno algo que 

trouxesse a bancada. E não há. A bancada é algo que surgiu, e nós vamos engessar 

a bancada. Eu acho que, quando a bancada representa um Estado, tem que ser 

pelo número parlamentar e não separando as Casas. Deixe a Casa separada aqui 

internamente, onde há Regimento. Mas, na bancada estadual, eu acho que nós 

vamos engessar a bancada. 

Veja bem, há Estados que têm 70 Deputados. Ele vai ficar preso a três 

Senadores, quer dizer, fica muito difícil chegar a um consenso de bancada. Eu acho 

que lá tem que ser eleição secreta, como foi feito lá no Maranhão. Nós escolhemos 

eleição secreta, e cada um tem o voto como Parlamentar, porque, senão, fica 
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engessado. Isso é diferente. A bancada, em si, é a representação do Estado — não 

tem nada a ver com votação em separado. 

Já temos a ditadura das Lideranças; agora vamos ter a ditadura do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu não entendo bem assim. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - É minha opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Na verdade — se é que eu 

posso responder ou tentar responder —, da forma como V.Exa. faz o 

encaminhamento, o Senado jamais terá capacidade de coordenação, em função de 

que esta Comissão é formada por 40 Deputados e 10 Senadores. O Senado, 

invariavelmente, jamais vai poder ser protagonista, ser coordenador de bancada em 

alguma das oportunidades.  

É dentro desse contexto que essa decisão se apresenta. Mas vamos discutir 

a matéria para ver como nós podemos encaminhar. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Perdoe-me, tenho mais um 

argumento aqui. Eu acho que liderança não tem cota. Liderança é liderança. Se o 

Senador é Líder, ele conduz sua bancada, não há problema nenhum. Vamos fazer 

cota agora para Senador, para ser membro? Então, façam uma Liderança da 

Câmara e uma Liderança do Senado.  

Eu acho que, para nós que vivemos isso no dia a dia — e eu já estou há 20 

anos vivendo isso —, é muito complicado. Primeiro, para termos uma ideia, nós 

sempre reservamos emendas só para três Senadores. Já é demais. 

É isso o que eu estou colocando aqui para os Srs. Deputados. Acho que nós 

devemos defender o nosso pirão na Câmara. Nós já temos uma ditadura de Líderes. 

Não sei se V.Exa. já percebeu isso, mas nós vivemos muito isso na Câmara. Por 

exemplo, estamos numa reunião, e o Líder nos chama. 

Eu acho que quem ser Líder é Líder por natureza. Não é preciso cota para ser 

Líder. É assim que eu vejo. 

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

Tem a palavra o Deputado Edio Lopes. 

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, não sei se ainda está em 

vigor, mas com relação a essa discussão do Senado, da forma como V.Exa. propôs, 

esse critério se estabeleceu ainda quando o já falecido Senador Antônio Carlos 
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Magalhães estava no Senado. Foi ele, como Presidente do Senado, que 

estabeleceu a obrigatoriedade de haver a maioria do Senado assinando para eleição 

do coordenador. 

Lembro-me de que houve um conflito de emendas com alguns Estados que 

colheram a maioria das assinaturas só dos Deputados, e essa questão foi discutida 

no âmbito do Senado e foi resolvida dessa forma. Isso se deu bastante tempo atrás, 

isso não é coisa nova. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, ela retornou à pauta de 

discussão entre Câmara e Senado. 

Essa é a decisão da Mesa com relação à questão de ordem levantada pelo 

Senador Antônio Carlos Valadares. 

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

reunião ordinária realizada no dia 29 de agosto de 2017, por ter sido distribuída 

antecipadamente.  

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

manifestem. 

O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Peço dispensa da leitura da ata, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está dispensada a leitura da 

ata, a pedido do Deputado Cacá Leão. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Não há quórum para deliberar no Senado. Então, deliberamos a ata em 

seguida. 

Passemos ao expediente. 

Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

Comissão, tendo em vista que os mesmos se encontram publicados na página da 

Comissão Mista de Orçamento na Internet. 
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Aproveito para fazer um apelo aos Senadores titulares e suplentes que 

compõem a Comissão Mista de Orçamento para que compareçam à reunião de hoje 

para darmos continuidade aos nossos trabalhos.  

Não temos quórum ainda no Senado para deliberação. Então, faço um apelo 

aos Senadores que compõem esta Comissão para que se dirijam até o plenário, a 

fim de darmos continuidade à reunião. 

Ordem do Dia. 

Item 1. Apreciação do texto final da Proposta de Instrução Normativa nº 01, de 

2017, da CMO, que regula os procedimentos para apresentação de emendas ao 

Projeto de Lei Orçamentária Anual e seus créditos durante a vigência do Novo 

Regime Fiscal. O autor dessa matéria é o Deputado Cacá Leão. 

Com a palavra o autor da matéria. (Pausa.) 

Foi muito bem lembrado aqui pelo nosso Relator-Geral do Orçamento, 

Deputado Cacá Leão, que o novo integrante desta Comissão Mista de Orçamento, 

oriunda do Senado Federal, é o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador 

José Medeiros. S.Exa. assume na mesma condição do Senador José Medeiros, ou 

seja, como suplente. 

Feito esse relato e dada essa informação, é com prazer que recebemos aqui 

o Senador Lasier Martins. 

Como havia mencionado na Ordem do Dia, está em apreciação a Instrução 

Normativa nº 1, de 2017, que foi já amplamente discutida e debatida na reunião de 

Líderes, proposta pelo autor da matéria, o Deputado Cacá Leão, a quem eu passo a 

palavra para apresentar o seu texto final da proposta da instrução normativa. 

O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Sr. Presidente, nobre Senador Dário 

Berger, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, na última terça-feira, na 

reunião do colegiado de Líderes desta Comissão, nós apresentamos uma instrução 

normativa para que fosse apreciada pelos membros desta Comissão. Sempre deixei 

claro que o intuito é agilizar ao máximo os nossos trabalhos. 

Todos sabem que esse é o primeiro orçamento que está submetido à Emenda 

Constitucional nº 95, conhecida como PEC do Teto dos Gastos Públicos. Na 

verdade, o intento dessa instrução normativa é agilizar os nossos trabalhos ao longo 

dessa caminhada. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1330/17  19/09/2017 
 
 

 6

Abrimos um prazo até sexta-feira para que os nobres Deputados e Senadores 

apresentassem alguma sugestão ou alguma ideia de modificação do texto. Foram 

apresentadas três sugestões à Proposta de Instrução Normativa nº 1, de 2017, cujo 

objetivo é tornar o texto mais claro. 

Foi apresentada a Emenda nº 1, de autoria do Deputado Nilton Capixaba, que 

propõe a alteração do art. 2º, de modo que fique claro que os limites individualizados 

são aplicáveis no âmbito do mesmo Poder, no caso de emenda à programação de 

órgãos do Executivo, ou no âmbito do mesmo órgão, nos demais casos. 

Foram apresentadas as Emendas nºs 2 e 3, de autoria da Deputada Gorete 

Pereira e do Deputado Edio Lopes, que têm por objetivo esclarecer que as restrições 

impostas pela instrução normativa só se aplicam às emendas que levem o Poder ou 

o órgão a extrapolar o limite individualizado. 

Nós entendemos que essas sugestões são válidas e pertinentes. Preparamos 

um substitutivo à instrução normativa acolhendo todas as três sugestões que nos 

foram apresentadas pela Deputada Gorete Pereira, pelo Deputado Edio Lopes e 

pelo Deputado Nilton Capixaba. 

Já foram distribuídas cópias para V.Exas., mas eu vou ler aqui o texto da 

Instrução Normativa nº 1, de 2017. 

Instrução Normativa nº 01, de 2017 

Regula os procedimentos para apresentação de 

emendas aos projetos de lei orçamentária anual e de 

créditos adicionais durante a vigência do Novo Regime 

Fiscal.  

Considerando o disposto no art. 166 da 

Constituição Federal e no art. 107 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias; e 

Considerando a competência prevista no art. 2º da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional; 

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização — CMO, no uso de suas atribuições, 

resolve: 
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Art. 1º Esta Instrução Normativa regula os 

procedimentos para a apresentação de emendas aos 

projetos de lei orçamentária anual e de créditos adicionais 

que proponham acréscimo de despesa primária sujeita ao 

Novo Regime Fiscal (NRF) de que trata a Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016.  

Art. 2º Nos termos do art. 146 da Resolução nº 01, 

de 2006-CN, serão inadmitidas emendas aos projetos de 

que trata o art. 1º quando cumulativamente: 

I - propuserem acréscimo de despesas primárias 

sem observância do correspondente limite individualizado 

a que se refere o art. 107, incisos I a V, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, e da 

compensação autorizada nos termos dos §§ 7º, 8º e 9º do 

mesmo artigo e da Lei de Diretrizes Orçamentárias; e 

II - não indicarem cancelamento compensatório de 

despesas primárias sujeitas ao NRF, no âmbito do mesmo 

Poder, no caso de emenda à programação de órgãos do 

Executivo, ou no âmbito do mesmo órgão, nos demais 

casos, não podendo incidir sobre despesas obrigatórias.  

Art. 3º Os recursos primários derivados de 

emendas individuais ou de emendas de bancada de 

execução obrigatória inadmitidas, em razão do disposto 

no art. 2º, serão remanejados para outras emendas de 

execução obrigatória do mesmo autor.  

§ 1º Os remanejamentos previstos no caput serão 

efetuados proporcionalmente ao valor das demais 

emendas de execução obrigatória, salvo indicação diversa 

do autor.  

§ 2º O remanejamento de que trata o caput poderá 

resultar na aprovação de emenda com valor superior ao 

originalmente solicitado. 
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Art. 4º As solicitações de remanejamento de 

valores acolhidos entre emendas de um mesmo autor 

deverão observar os limites individualizados de despesas 

primárias de que trata a Emenda Constitucional nº 95, de 

2016.  

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 19 de setembro de 2017. 

Deputado Cacá Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está aberta a discussão. 

Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

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

colegas Deputados; Relator, Deputado Cacá Leão; Srs. Senadores, vejam bem, 

essa é a típica matéria que não precisaria entrar em questão. Por que ela está 

entrando em questão? Porque o Temer enviou uma emenda constitucional, que se 

tornou a Emenda Constitucional nº 95, que trata do teto de gastos públicos. Se o 

Temer não tivesse enviado a emenda constitucional, não precisaríamos votá-la 

agora. 

Como nós do PT, Deputado Zeca Dirceu, votamos? Nós votamos contra, 

porque esse regramento feito pelo Governo para limitar os gastos tem essas 

consequências objetivas e concretas que nós estamos discutindo agora, mas ele 

também tem um viés no conceito fiscalista, ou seja, quando aperta o orçamento, nós 

sabemos onde ele aperta. 

Alguém tem dúvida de que, se o orçamento estiver apertado, vai haver teto de 

gastos e vai ser para o agricultor familiar que produz alimento? Alguém tem dúvida 

de que o aperto de gastos vai alcançar as faculdades? Hoje nós temos Frentes 

Parlamentares em Defesa das Universidades Federais e dos Institutos Federais 

Tecnológicos. Alguém tem dúvida de que eles vão deixar de receber recursos para a 

educação? 

Senador, eu acabei de me pronunciar na tribuna da Câmara dos Deputados 

dizendo que nós estamos voltando ao Mapa da Fome. Em 1 ano e meio, 6 milhões 
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de brasileiros voltaram de novo ao Mapa da Fome em razão dos cortes, e os cortes 

estão oficializados por um teto de gastos. 

Então, este é o Governo Temer. Nós não podemos concordar com essa 

lógica. Por isso, nós votamos contrariamente à época, porque nós sabíamos que 

isso, primeiro, prejudicaria as pessoas e os programas mais necessitados do País. 

E, se esses programas não funcionam, obviamente haverá menor dinamicidade 

econômica, porque o segredo para sairmos da crise que o Brasil está enfrentando é 

investir em programas sociais e em consumo. No momento em que há um teto de 

gastos que congela salários, não haverá consumo. As pessoas não vão comprar. 

Qual é o grande problema hoje do comércio? Poucas pessoas estão comprando nas 

lojas. Se a loja não vende, a indústria não produz e, obviamente, o desemprego 

cresce. Na verdade, quanto a essa ideia do congelamento de salário e de 

programas, nós sabemos de que lado a corda vai estourar: do lado mais fraco, que é 

exatamente do lado da população. 

Queremos debater aqui, Senador, e chamar a atenção para o fato de que isso 

é apenas uma consequência do grande equívoco da política do governo Temer.  

Agora, nós somos forçados... Veja bem a situação em que nos encontramos: 

eu faço uma emenda parlamentar, Relator Cacá — é exatamente essa a ideia —, 

para ajudar o Município na área da saúde, no hospital, numa Unidade Básica de 

Saúde, mas daí o Ministério está no teto de gastos? 

No caso específico, vamos pegar outro programa social, vamos pegar o tema 

de um equipamento, financiado através do Ministério da Agricultura, para ajudar um 

Município a apoiar empreendimentos na área da agricultura. Se o teto já está 

designado, eu não posso designar para o Município uma Patrulha Agrícola para 

ajudar o Município a desenvolver a produção agrícola — quer dizer, isso é um 

absurdo. 

Os nossos programas, as nossas emendas parlamentares... Claro que há 

todo um debate que poderíamos fazer sobre a execução e sobre chegarmos um dia 

a não ter emenda parlamentar — tudo ser jogado para democraticamente o povo 

poder decidir para onde vai o recurso, com critérios diferenciados, o que seria mais 

republicano. Mas, enquanto existem as emendas, nós queremos alocá-las 

exatamente para lugares nos quais os Prefeitos, as comunidades, os Vereadores, os 
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sindicatos, enfim, os grupos organizados precisam de orçamento para desenvolver 

programas nos Municípios. São esses que nós queremos atender. 

E, por essa medida, nós vamos ser impedidos de repassar esse recurso. Nós 

estamos agora numa situação em que teremos de forçosamente alterar a instrução 

normativa para não perdermos os recursos que nós estaremos alocando nos 

Municípios, na verdade.  

A origem, a raiz do problema está exatamente na proposição da emenda do 

teto dos gastos, no congelamento. E congelamento, repito, é exatamente a pior 

atitude que pode ser tomada, porque ela vai congelar... Não vai congelar recursos 

para pagar juros da dívida, não vai congelar recursos para fazer renúncias fiscais, 

não vai congelar recursos de outros programas — vai congelar recursos em obras 

que são fundamentais para o País. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, eu iria conceder mais 1 

minuto para V.Exa. terminar, e V.Exa. terminou exatamente quando fechou o 

cronômetro. Eu cumprimento V.Exa. 

Está inscrito antes de V.Exa., Deputado Zeca Dirceu, o Deputado Pedro 

Fernandes, a quem concedo a palavra. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu acho que essa 

PEC 95 vai fazer com que caiamos na realidade: discutir um orçamento não fictício. 

Até então, por muito tempo, nós discutimos aqui orçamentos fictícios, ou seja, 

arranjavam-se sempre receitas para justificar algumas emendas. E parece que 

agora, com a PEC 95, esta Casa, especificamente esta Comissão, vai ter a 

oportunidade de discutir um orçamento limitado naturalmente a um teto e dentro das 

suas prioridades. 

Eu acompanho aqui... Quero parabenizar o Deputado Cacá pela Instrução, 

com a qual concordo plenamente. Se você tiver de apresentar uma emenda, você 

tem de cancelar para poder atender aquela... Senão, você fica naquela ficção: 

sempre colocando emendas e mais emendas, a gente vendendo, e as coisas nunca 

acontecem. 

Então, vou pelo fator favorável à Instrução. Eu acompanho a decisão do Sr. 

Relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1330/17  19/09/2017 
 
 

 11

Concedo a palavra agora ao Deputado Zeca Dirceu. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, 

eu queria complementar um pouco o que disse o meu companheiro de bancada, 

Bohn Gass, sobre a PEC do Teto dos Gastos Públicos e as decisões que nos cabem 

nesta reunião. 

Do ponto de vista de equilíbrio fiscal, cada vez mais fica evidente que a PEC 

do Teto dos Gastos Públicos foi uma grande jogada de marketing: o rombo fiscal 

não só não diminuiu, como ele vem aumentando desde que, de forma equivocada, 

aprovamos aqui essa PEC do Teto dos Gastos Públicos. Ela serviu, sim, o Bohn 

Gass relata com propriedade, para fazer a retirada de investimentos em 

determinados setores e transferir despesas, investimentos — na verdade, nem são 

investimentos, são despesas — a outros setores.  

E quem perdeu nessa história toda? O trabalhador, a trabalhadora, os mais 

pobres, aqueles que dependem da educação, da saúde. Eu tenho visitado no 

Paraná e tenho recebido relatos pelo Brasil afora da situação, por exemplo, de 

inúmeras universidades federais. É deplorável a situação em que se encontra a 

capacidade de custeio das despesas básicas hoje das nossas universidades 

federais. É sofrível a situação das bolsas, das ações que havia de pesquisa, de 

extensão por parte das universidades, junto com os nossos jovens e com os nossos 

estudantes. 

Eu acho que, a cada momento em que votações como essa forem feitas aqui, 

cabe, sim, a devida ponderação, a devida reflexão sobre o que ocorreu de lá para 

cá, as consequências que estamos tendo e o quão essa PEC do Teto dos Gastos 

Públicos de nada serviu para diminuir o rombo fiscal, mas sim serviu para apertar o 

orçamento, para tirar recursos e investimentos de áreas estratégicas e essenciais, 

como o são a saúde, a educação, a área social, a agricultura e tantas outras áreas. 

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

Deputado Edio Lopes, a quem concedo a palavra. 

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, nós gostaríamos de iniciar, 

primeiro, elogiando a maneira como o Deputado Cacá Leão, Relator, vem 

demonstrando o seu trabalho nesta Comissão, principalmente ao acatar ideias que 
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lhe são apresentadas quando essas ideias têm o objetivo de melhorar, de aclarar as 

regras pelas quais nós devemos nos pautar.  

Na questão do teto de gastos, Sr. Presidente, é certo que talvez tenhamos 

que, no curso, fazer algumas alterações. Todavia, o Brasil não podia continuar mais 

como aquela dona de casa que gasta e gasta, mesmo sabendo que não terá como 

pagar com o salário da família no final do mês.  

Então, o instituto do teto de gastos tem seus pontos positivos no sentido de 

buscarmos, mesmo que a duras penas, o equilíbrio fiscal do País. Lembro-me de 

que, quando eu era garoto no interior de São Paulo, nosso meio de comunicação era 

o rádio, e todos os dias nós ouvíamos no programa A Voz do Brasil que o Tesouro 

havia autorizado a emissão de mais tantos milhões de cruzeiros, cruzados, de não 

sei o que mais. A emissão de moeda era feita assim como brincadeira para 

justamente ir cobrindo o déficit fiscal.  

Há um momento em que nós começamos a tratar o orçamento da República 

de forma mais responsável. É comum se ouvir que o orçamento brasileiro é uma 

mera peça de ficção — e era 100% peça de ficção. Hoje nós já temos o instituto das 

emendas obrigatórias, que retirou os congressistas, especialmente as senhoras e os 

senhores Deputados de Oposição, de uma situação vexatória: às vezes, após 

legitimamente aprovarem suas emendas, fazerem todo um trabalho junto aos seus 

Prefeitos, trabalharem em projetos, gastarem com ações para preparar o 

recebimento da emenda, no dia 31 de dezembro os computadores do Governo pura 

e simplesmente deletavam tudo o que ali existia. 

Ainda temos os cheques em branco: 4.320 é um deles, na LDO é outro, e nós 

devemos cada vez mais ir aprimorando essa situação até quem sabe um dia, 

Deputado Bilac, chegarmos ao que é o orçamento americano. 

Lembro-me de uma palestra do didático ex-Ministro e ex-Parlamentar, Delfim 

Netto, em que ele fazia um resumo do que era a peça orçamentária nos Estados 

Unidos. Era o trabalho de uma comissão durante 1 ano: cada centavo era estudado, 

era discutido, localidades visitadas, obras visitadas, nada ali era feito por acaso e 

qualquer centavo de dólar que tivesse que ser remanejado, o Congresso tinha que 

deliberar. 
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No Brasil, não. No Brasil, nós fazíamos aqui uma peça orçamentária. Eu me 

lembro de que, às vezes, quando algum cacique deste Congresso precisava aprovar 

uma emenda extraordinária para o seu Estado, ele inventava uma receita qualquer, 

equilibrava as coisas e lá estava aprovada a emenda do Parlamentar. 

Nós precisamos, sim, valorizar o instituto da PEC que estabeleceu o teto de 

gastos neste País. É certo que um doente que está todo quebrado não pode ter um 

tratamento com água com açúcar. Essa é a situação da peça orçamentária 

brasileira.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, a matéria continua em 

discussão. 

Como não temos quórum para deliberar, vou encerrar a discussão. Acho que 

posso encerrar e, se for o caso, nós podermos reabri-la depois, se assim for 

necessário. 

E vou sobrestar até a chegada do Senador Hélio José — eu recebi a 

informação de que ele está chegando — e aí nós entramos em deliberação. 

Enquanto isso, passaremos ao Item 2 da nossa pauta, que é a apreciação do 

relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18, de 2017, do Sr. Presidente da 

República. 

Vou retornar, então, para deliberar e prestar minhas justas e legítimas 

homenagens ao querido vizinho e amigo, o Senador Hélio José. Seja bem-vindo! 

Vou esperar V.Exa. registrar presença. Enquanto isso, vou reaver aqui a ata e 

submetê-la à deliberação no Senado, para aprovação, como fiz na Câmara dos 

Deputados. 

Os Srs. Senadores que aprovam a ata permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovada.  

Vamos ao Item 1. Instrução Normativa nº 1, de 2017, cuja discussão está 

encerrada.  

Submeto, então, à votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
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Igualmente faço na representação do Senado Federal. 

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

como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada.  

Passamos, então, ao Item 2 da pauta.  

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18, de 2017, do 

Presidente da República, que abre ao orçamento da Seguridade Social da União, 

em favor dos Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento Social e Agrário, crédito 

suplementar no valor de 232 milhões, 807 mil, 540 reais, para reforço das dotações 

orçamentárias constantes da Lei Orçamentária vigente. A Relatora é nada mais, 

nada menos do que a querida e estimada Deputada Carmen Zanotto, de Santa 

Catarina.  

O voto da Relatora é pela aprovação do projeto de lei na forma proposta pelo 

Executivo. Ao projeto não foram apresentadas emendas.  

Passo a palavra à Relatora, Deputada Carmen Zanotto, para apresentar o seu 

relatório.  

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

Senador Dário Berger, do nosso grande e querido Estado de Santa Catarina.  

“I - Relatório.  

Por intermédio da Mensagem nº 310 (na origem), de 24 de agosto de 2017, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu à apreciação do 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 18, de 2017 - CN, que ‘Abre ao Orçamento 

da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e do 

Desenvolvimento Social e Agrário, crédito suplementar no valor de R$ 

232.807.540,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente’, 

conforme a seguir demonstrado: 

Ministério do Trabalho: R$55.807.540; Ministério do Desenvolvimento Agrário 

R$177.000.000. 

A Exposição de Motivos nº 189/2017/MP, de 23 de agosto de 2017, do 

Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, destaca que, no 

âmbito do Ministério do Trabalho, especificamente no Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, o crédito viabilizará o atendimento de despesas relativas à manutenção 
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e ao desenvolvimento de funcionalidades de sistemas que dão suporte operacional 

para o pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e outras políticas de 

empregabilidade implementadas pelo órgão. Quanto ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, possibilitará a execução de despesas 

relacionadas a serviços de informática, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 

Social. 

Em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964, e obedecendo às prescrições do art. 167, inciso V, da 

Constituição Federal, o crédito será viabilizado à conta de anulação parcial de 

dotações orçamentárias.  

A propósito do que dispõe o § 4º do art. 44 da Lei nº 13.408, de 26 de 

dezembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 - LDO-2017, a 

Exposição de Motivos registra que, do ponto de vista fiscal, as modificações 

decorrentes da abertura do crédito não afetam a obtenção da meta de resultado 

primário fixada para o corrente exercício constante da referida lei, por se tratar de 

remanejamento entre despesas primárias discricionárias, não alterando o montante 

dessas despesas, cuja execução fica condicionada aos valores de movimentação e 

empenho do Anexo I do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, conforme 

estabelecem o § 2º do art. 1º desse Decreto e o art. 59 da LDO-2017.  

A Exposição de Motivos também destaca que a presente alteração 

orçamentária está de acordo com o § 5º do art. 107 do Ato das Disposições 

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

15 de dezembro de 2016, tendo em vista que não amplia os limites das despesas 

primárias estabelecidos para o corrente exercício.  

Parte do crédito proposto está sendo aberto a órgão transformado pela 

Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017. A Exposição de Motivos 

posiciona-se no sentido de que a estrutura de órgãos e unidades orçamentárias 

constantes na Lei Orçamentária Anual não se altera em decorrência de modificações 

da reorganização administrativa. Para ratificar o posicionamento, registre-se que o 

art. 54 da LDO-2017, autoriza o Poder Executivo a ‘utilizar, total ou parcialmente, as 

dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais’, sem 
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condicionar à prévia transposição, remanejamento ou transferência dessas 

dotações. 

II - Emendas. 

Ao PLN nº 18, de 2017, como já foi dito pelo nosso nobre Presidente, não 

foram apresentadas emendas.  

III - Voto.  

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

encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional - crédito 

suplementar - visto que objetiva exclusivamente o reforço de dotações constantes da 

Lei Orçamentária vigente.  

Verifica-se, igualmente, que a iniciativa não contraria os dispositivos 

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à 

sua compatibilidade com as disposições da LDO-2017 e do Plano Plurianual para o 

período de 2016 a 2019 — PPA 2016-2019 (Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 

2016), e à sua conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2017 — 

LOA 2017 (Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017).  

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 18, de 2017 - 

CN, na forma encaminhada pelo Poder Executivo.” 

Este é o relatório, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Quero agradecer à Deputada 

Carmen Zanotto e parabenizá-la pela rapidez com que apresentou o seu relatório.  

Está em discussão o relatório apresentado pela Deputada Carmen Zanotto. 

Em discussão o relatório apresentado pela Deputada Carmen Zanotto. 

Com a palavra o Deputado Bohn Gass. 

O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, nós tivemos dois fatos 

novos nos últimos dias. O primeiro é que saiu a pesquisa da CNT em relação à 

aprovação do Governo, já jogando também para o ano que vem as perspectivas 

eleitorais.  

Quero deixar registrado que não sou muito favorável a esses sistemas de 

pesquisas. Mas, de qualquer forma, elas mostram a não aceitação cada vez maior 

da sociedade e a sua não aprovação ao Governo Temer, um Governo que entrou 

pela porta dos fundos, ilegítimo, que não entrou pelo voto direto e que está tomando 
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um conjunto de medidas que fazem com que a população tenha cada vez mais 

ojeriza ao seu Governo e às suas atitudes.  

O segundo fato é o que o Janot, Procurador-Geral da República, fez na 

semana passada, ao encaminhar a segunda denúncia, que nós precisaremos 

apreciar nos próximos dias aqui. Na primeira denúncia, infelizmente já foi obstruída a 

Justiça, em outras palavras, porque se impediu que o Judiciário pudesse trabalhar.  

Então, obstruiu-se a Justiça a partir daquela votação, na qual o Governo 

Temer teve maioria na Câmara, para não dar prosseguimento à admissibilidade da 

primeira denúncia, que se tratava de corrupção passiva.  

Mas agora nós temos duas outras denúncias: de formação criminosa e de 

obstrução da Justiça. Esse é o tema do Governo. São esses os dois pontos básicos 

que estão na conjuntura neste momento.  

E aí o Governo, que, como eu disse antes, está trabalhando 

fundamentalmente para pagar aos que patrocinaram o golpe e também aos que o 

defendem, apresenta alterações orçamentárias: a primeira com o congelamento do 

teto, que já votamos anteriormente, e a segunda com a suplementação 

orçamentária.  

Eu queria chamar a atenção de V.Exas. para esse tema, de que a nobre 

Relatora, a Deputada Carmen Zanotto, fez parecer favorável. Destaco que a 

suplementação é feita com o cancelamento de uma rubrica fundamental. Imaginem 

que, na agricultura de Santa Catarina, nós temos programas sociais de apoio à 

tecnologia de acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos 

na zona rural. Isso vale para Rondônia, para o Nordeste, para o Rio Grande do Sul, 

para São Paulo, para qualquer Estado do País.  

O que vamos apreciar agora — quero chamar a atenção para isso — é o fato 

de o Governo ter diminuído o orçamento para todas as rubricas, nobre Senador, de 

todas as áreas, do PAA, da compra pública! Agora, nós estamos na luta pelo leite. 

Santa Catarina está apanhando, o Rio Grande do Sul está apanhando, Minas Gerais 

está apanhando. E por quê? Por conta do problema do leite. Tem leite que está 

sendo importado do Uruguai. Houve até o trancamento da fronteira em Jaguarão por 

parte da FETAG no Rio Grande do Sul. E o Governo não está fazendo a tal compra 

pública, porque estão sendo retirados recursos do PAA — Programa de Aquisição 
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de Alimentos. Ao não fazer a compra, o Governo, obviamente, vai deixar o nosso 

agricultor ao léu, porque não há o tal enxugamento do leite, para que haja a reação 

do preço.  

Pois bem, nas áreas rurais, esses agricultores precisam dos programas 

públicos. E eu quero chamar a atenção de V.Exas. para o que está sendo retirado. 

Se nós votarmos essa adequação orçamentária, estaremos cancelando 177 milhões 

de reais, nobres Senadores e nobres Deputados, que irão faltar nos Municípios, no 

interior, para dar acesso à água para o consumo humano: ou se faz tratamento de 

água ou se fazem poços ou encanamentos ou cisternas. O Nordeste tem um 

programa vigoroso de cisternas. Não acredito que nós aqui vamos concordar com a 

retirada de 177 milhões de reais de um programa tão importante!  

Então, dentro do meu tempo, Sr. Presidente e nobre Relatora, eu vou 

encerrar a minha fala fazendo o meu protesto. Não é possível, repito, que se faça o 

cancelamento de 177 milhões de reais de um programa que trata exatamente de 

tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e para a produção de 

alimentos na zona rural. 

Por isso, nós vamos votar contra essa medida, porque não podemos 

concordar que se retire verba de um programa tão importante. 

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

Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão.  

Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam com o parecer da 

Relatora permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado, com os votos contrários dos Deputados Zeca Dirceu e Bohn Gass. 

Submeto à votação na representação do Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer da Relatora permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador Antonio Carlos Valadares.  

Há requerimento de inclusão de pauta.  

Informo ao Plenário da Comissão Mista de Orçamento que há requerimento 

de autoria deste Senador, que requer a inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 6, de 

2017, de acordo com o art. 214, parágrafo único.  
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Então, na verdade, eu estou pedindo para incluir nesta pauta um 

requerimento de minha autoria, observado, evidentemente, o Regimento Interno do 

Senado Federal. E já opto pelo deferimento da proposta, mas, obviamente, ouvindo 

os demais membros que compõem esta augusta Comissão. 

Deputado Bohn Gass, o requerimento requer a realização de audiência 

pública para convidar o Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas 

da União — TCU, que é o Sr. Cláudio Castello Branco, para apresentar relatório de 

políticas públicas e programas de Governo. O autor desta matéria é este Senador.  

Com a palavra o Deputado Danilo Forte, que também subscreveu este 

requerimento. 

Submeto à discussão o requerimento extrapauta. (Pausa.) 

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

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

A audiência pública está agendada para o dia 28, quinta-feira, às 10 horas da 

manhã. 

Não há mais matéria para deliberar. 

Concedo a palavra ao Deputado João Arruda. 

O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Sr. Presidente, eu só queria registrar 

uma preocupação. 

Nós temos visto inúmeros cortes do Governo em áreas sociais importantes, 

como no Bolsa Família. Hoje, vimos uma notícia na imprensa de que haverá um 

grande corte no Bolsa Atleta, Programa do Ministério do Esporte, que visa a inclusão 

social e o fomento à prática esportiva. 

Eu li a instrução normativa do Deputado Cacá Leão e acho que está 

excelente, está de bom tamanho. A preocupação de V.Exa. com relação às 
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emendas é realmente importante, para que não extrapolemos o teto de gastos e 

para que todos participemos da construção do Orçamento. Entendi que foi dessa 

forma que ela foi construída.  

Em relação ao contato com o Ministro do Planejamento, esta Comissão, de 

maneira planejada, deixou mais à frente, para que se prepare e converse com o 

Relator. Compreendo essa sensibilidade do Relator e de V.Exa., Sr. Presidente, mas 

eu estou preocupado porque, a cada dia, ouvimos uma notícia nova sobre o 

Orçamento. E, geralmente, o autor da notícia é o Ministro Dyogo. Eu estou ficando 

abismado com a possibilidade de o Ministro chegar à Comissão e não termos o que 

conversar com ele em razão dos cortes no Orçamento inteiro. Dessa forma, não 

teremos nenhuma participação na construção do Orçamento. 

Então, será que não seria possível anteciparmos a vinda do Ministro Dyogo? 

Temos que considerar a importância desta Comissão, sobretudo com relação ao 

Ministro e ao trabalho que ele faz no Ministério do Planejamento. Quem sabe a vinda 

dele à Comissão não seria feita em dois momentos? Ele viria, antecipadamente, 

para prestar contas de tudo o que está dizendo na imprensa, antes de conversar 

com a Comissão de Orçamento; e viria, depois, em momento posterior ao 

aprofundamento do Orçamento, quando os Relatores Setoriais e os membros da 

Comissão puderem se debruçar no que ele disse. Isso seria feito, portanto, em duas 

audiências públicas, para debatermos o que ele já se propôs a fazer. E, depois de 

um aprofundamento, de um estudo, faríamos outra audiência pública, no período de 

1 mês.  

Mas eu estou realmente preocupado, porque esta Comissão Mista de 

Orçamento passa a não existir, a não ter importância e relevância nenhuma na 

medida em que, a cada dia, há um anúncio novo do Ministro Dyogo com relação aos 

cortes no Orçamento.  

Então, queria aproveitar a oportunidade para fazer esse registro. 

O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu acho até oportuno o 

registro de V.Exa., Deputado João Arruda. Eu também, como Presidente desta 

Comissão, também tenho essa preocupação, porque a expectativa que depositam 

em nós, que somos membros da Comissão de Orçamento, é muito grande.  
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Na medida em que os fatos vão se sucedendo, nós vamos chegando à 

conclusão, bem elaborada e bem definida por V.Exa., de que talvez, em função da 

crise que nós estamos vivendo, tenhamos pouca margem para chegar inclusive a 

discutir o Orçamento. De repente, ele vai ser uma matéria praticamente carimbada. 

Mas, com base na proposta de V.Exa., nós poderíamos encaminhar isto: ou 

convidando o Ministro ou requerendo o Ministro ou convocando o Ministro para vir 

aqui. É evidente que não há necessidade de nós o convocarmos. Podemos convidá-

lo, e, certamente, ele virá aqui no momento que for importante e necessário para 

nós, conforme nosso interesse. Mas nós não formulamos esse convite antecipado. 

Estamos deixando para fazê-lo a partir do momento em que o Governo entregar a 

nova peça orçamentária, com base na nova meta do teto. Aí, então, nós arguiríamos 

o Ministro da forma como cada Parlamentar achar melhor. 

Mas fica no ar esta expectativa: se nós o convidamos antecipadamente para 

vir aqui na próxima semana. Eu só não quero assumir o compromisso com V.Exa. de 

tomar alguma iniciativa que não tenha o acordo da maioria dos nossos 

Parlamentares, para que eu possa, efetivamente, dar encaminhamento. 

Concedo a palavra ao Deputado Cacá Leão. 

O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - A preocupação do Deputado João Arruda 

é bastante pertinente. Eu concordo quando V.Exa. fala realmente de novos fatos e 

acontecimentos que têm sido divulgados e propagados a todo o momento.  

Eu tenho procurado dialogar com o Ministro Dyogo. Houve um atraso na 

retificação da peça orçamentária devido à aprovação da PEC do teto dos gastos 

públicos, que foi publicada só na última terça-feira ou quarta-feira, se não me falha a 

memória. Agora, vão ser corrigidos os números, através de medidas provisórias que 

serão enviadas ao Congresso Nacional. 

No último diálogo que eu tive com o Ministro Dyogo, na quarta-feira da 

semana passada, discutimos exatamente esse tema que foi levantado aqui pelo 

nobre Deputado João Arruda. Do jeito que as coisas estão sendo ditas e estão 

chegando aqui, daqui a pouco, nós vamos apenas homologar a peça, o trabalho que 

veio do Governo. Eu acho que esse não é o intuito e o objetivo desta Comissão. Nós 

queremos, devemos e vamos contribuir com o Brasil. Acho que ninguém aqui tem 
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entendimento diferente do momento econômico difícil pelo qual o nosso País está 

passando. 

Então, é essa a mensagem que eu passei ao Ministro Dyogo na quarta-feira. 

O Governo ficou de complementar, inclusive até esta semana, a retificação 

orçamentária, assim que as medidas provisórias fossem enviadas ao Congresso, e 

também me garantiu que, até o dia 29, ela estará definitivamente completa na Casa 

e no colegiado.  

Nós já deixamos, Sr. Presidente, como sugestão a data da semana seguinte. 

Ficou de V.Exa. marcar com ele se será na terça-feira, na quarta-feira ou na quinta-

feira a audiência pública que está prevista no nosso cronograma.  

Mas eu concordo com o Deputado João Arruda. Acho, inclusive, que nada 

impede um novo contato nosso. Podemos pedir, de repente, que ele venha explicar 

à Comissão quais são as medidas provisórias ou qual o modelo que o Governo está 

adotando para atingir os 30 bilhões da meta. 

Então, é pertinente a indagação do Deputado João Arruda. Inclusive, acho 

que nós podemos, juntos, fazer essa indagação ao Ministro Dyogo, assim que 

terminar a reunião, ou amanhã pela manhã, se for da preferência de V.Exas. 

O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Agradeço as palavras do Relator e do 

Sr. Presidente. 

Estamos aqui porque sabemos da importância desta Comissão. O Ministro 

Dyogo já deu algumas demonstrações — e não vale repeti-las — com relação aos 

vetos que aconteceram no passado, em sinal de desrespeito a esta Comissão. 

Quanto à construção da peça orçamentária, é prudente esperar que ela 

chegue aqui para discuti-la. Mas nós poderíamos, durante essa construção, fazer 

uma prévia e elencar alguns pontos polêmicos das declarações dadas pelo Ministro, 

sem, antes, manter contato com a Comissão ou sem fazer alguma coisa para 

substitui-la.  

Sr. Presidente, V.Exa. cumpre um papel eficiente nesta Comissão de 

Orçamento. Inclusive, pode aqui até substituir o papel de Ministros, porque muitas 

vezes dá declarações sem que eles saibam que existem intenções de cortes nas 

suas Pastas.  
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Realmente, a sociedade, como um todo, questiona alguns pontos, como o 

corte no Bolsa Família, no Bolsa Atleta, e outros pontos polêmicos que têm sido 

anunciados pelo Ministro poderiam ser elencados por esta Comissão. 

Eu posso ajudar V.Exa. nesse trabalho, juntamente com outros 

Parlamentares, para que o Ministro venha à Comissão debater esses pontos, 

abertamente, com todos os membros, assim como a construção da peça. Dessa 

forma, quando a Comissão receber essa peça, podemos estar mais preparados para 

estudar o assunto e depois, novamente, em uma nova audiência pública, tentar 

aprimorar, aperfeiçoar e influenciar naquilo que nós vamos aprovar futuramente. 

Enfim, vamos amadurecer realmente o debate. 

Mas agradeço as palavras do Relator e do Presidente no sentido de 

fazermos, em respeito a esta Comissão, o bom debate com o Ministro do 

Planejamento. Não precisamos fazer esse debate através dos veículos de 

comunicação. Acho que todos aqui somos adultos e temos maturidade para fazer 

um bom debate, de maneira equilibrada, com muita harmonia. É disso que o Brasil 

precisa neste momento. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou entrar em contato com o 

Ministro. Para atender a sugestão de V.Exa., Deputado João Arruda, a audiência 

teria que ser realizada no dia 26 ou no dia 27, porque no dia 28 já temos uma 

audiência marcada com o TCU. Também poderíamos fazer duas, talvez, na quinta-

feira. Enfim, entro em contato com V.Exa., posteriormente, para ver qual é o 

encaminhamento. Vamos ver se o Ministro tem disponibilidade de agenda, para 

conciliarmos essa questão. 

Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, já me sinto 

contemplada, porque eu ia propor convite. Só fazemos a convocação efetivamente 

quando eles não atendem o convite. Então, que formalizemos o convite, porque 

V.Exa. já atendeu a demanda do nobre Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço à Deputada Carmen 

Zanotto. 

Passo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 
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O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Quero fazer dois registros, Sr. Presidente. 

O primeiro, nessa linha que os Deputados estão levantando, refere-se à questão dos 

cortes no Orçamento. No Orçamento que nos foi enviado, a área de ciência e 

tecnologia está com menos 76%, comparativamente ao Orçamento de 2015. Fiz 

esse comparativo porque o de 2015 é o último Orçamento da Presidenta Dilma 

completo e esse aqui é o primeiro Orçamento completo em que se aplica a PEC do 

Teto dos Gastos Públicos. 

No Orçamento de 2018, há uma redução de 76% na área de ciência e 

tecnologia; na educação básica, menos 51%; nos recursos hídricos, que abrange 

saneamento e outras áreas das águas, menos 91/%; na prevenção à violência, o 

grande tema hoje na segurança do País, menos 81%; na segurança alimentar, que 

abrange temas em que acabamos trabalhando, porque estamos colocando o Brasil 

de volta ao Mapa da Fome, menos 95%; na ATER — Assistência Técnica e 

Extensão Rural menos 78%; e no PAA — Programa de Aquisição de Alimentos, 

pasmem, menos 99%, porque passou de 300 milhões de reais para 750 mil reais, 

menos de 1 milhão de reais. Por isso, os agricultores do leite estão muito 

prejudicados e estão recebendo menos pelo preço do leite. 

Concordo com o encaminhamento de V.Exa. no sentido de que façamos o 

debate com o Ministro do Planejamento, para podermos abarcar todos esses temas, 

porque eles são de várias áreas. Temos que focar quem coordena isso por parte do 

Governo. 

O segundo registro diz respeito ao fato de nós estarmos aguardando a nova 

proposta orçamentária de 2018, com o aumento do déficit fiscal. Na sessão que 

fizemos aqui, o alto comando do Governo estava todo aqui nos pressionando. 

Estávamos fazendo obstrução, e ele veio com todo o staff — não é, Deputado Jorge 

Solla? — para forçar a votação. O Governo venceu as obstruções e votou o novo 

regime do déficit fiscal, porque o Governo tinha pressa de apresentar para nós o 

orçamento. Cadê a pressa? Faz dias que nós já votamos, e o Governo não enviou 

ainda a proposta orçamentária. Nós não sabemos as alterações. 

Então, o Governo pressionou para nós votarmos com agilidade, e agora nós 

não temos a nova peça. A cada dia os Parlamentares manifestam preocupação — e 

o Deputado acabou de apresentar — com os cortes no Ministério, em outro 
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programa, dificuldade em outros. Como eu citei aqui, em média houve 70% a 80% 

de redução nos orçamentos. Então, eu acho que de fato há uma coisa errada aí. Por 

que essa pressa? Se o Governo tivesse pressa, ele enviaria para cá um projeto real. 

Eu acredito que o Governo realmente esteja muito preocupado é com a nova 

denúncia sobre organização criminosa, obstrução da Justiça, ou com a economia 

que não reage com os programas de congelamentos que o Governo está 

apresentando. Não há como reagir, Deputado Edinho Bez. O segredo é o consumo. 

Se não há consumo, se o comércio não vende, a indústria não produz, não gera 

emprego. E congelamento de salário significa arrecadação a menos. 

Então, nós estamos de fato numa situação em que o Governo tem que dar um 

sinal por onde nós vamos fazer a economia reagir. E não é fazendo esses cortes 

aqui, porque todas as áreas são importantes e geram empregabilidade, geram 

desenvolvimento, dão demandas para aquecer a economia. 

Eu queria fazer esse registro, primeiro, concordando com o encaminhamento 

que V.Exa. fez, no sentido de que o Ministro venha para cá para nós podermos fazer 

esse debate. Segundo, não compreendemos por que o Governo teve pressa em 

votar outro dia a questão do aumento do déficit fiscal, se ele ainda não enviou a 

proposta para nós. 

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

quero acreditar que os dados que V.Exa. apresenta são com base naquele relatório 

ou naquele projeto que, na verdade, está stand by, que sequer mereceu qualquer 

análise de nossa parte. 

Eu quero crer — e torço por isso — que, com o aumento da meta de 139 para 

159 bilhões de reais, esses cortes possam ser reduzidos substancialmente em áreas 

estratégicas do desenvolvimento social. Nós não podemos facilitar com relação a 

isso, porque esses cortes atingem, sobretudo, a população mais carente, mais 

pobre, que mais precisa. 

De minha parte, seria muito triste ter que aqui dirigir os trabalhos de uma peça 

orçamentária que pudesse reduzir esses programas, esses direitos conquistados ao 

longo de muitas décadas. Então, fico, por enquanto, com essa crença de que esses 

números possam ser substancialmente alterados. 
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O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu me comprometo, nobre Presidente, 

assim que o Governo enviar a peça que estou aguardando, a atualizar ponto por 

ponto, para ver se houve diferença ou não nessa redução drástica. É sobre números 

reais que nós vamos falar. E V.Exa. já deixou esse entendimento. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

V.Exa. 

Passo a palavra ao eminente Deputado Jorge Solla. 

O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Obrigado, Sr. Presidente. 

Eu vou, primeiro, compartilhar sua preocupação e expectativa de que nós 

possamos receber uma proposta orçamentária com um quadro muito melhor do que 

essa inicial, preliminar, digamos assim.  

Nós estivemos na reunião da bancada da Bahia, Deputado Cacá Leão, que o 

Deputado Claudio Cajado marcou com o Ministro da Educação, e, nessa ocasião, 

ele se comprometeu que, se houvesse o aumento da meta fiscal, que estava para 

ser votado poucos dias depois, já teria a sinalização da execução de 100% do 

Orçamento deste ano para as universidades federais. O mesmo se aplicaria para o 

subsequente.  

O quadro realmente é preocupante. Recentemente, o Conselho Nacional de 

Assistência Social se manifestou sobre a proposta orçamentária que foi apresentada 

ao Conselho para o próximo ano, em que há cortes draconianos em programas 

essenciais que dão suporte à vida das pessoas.  

Ontem, eu participei, em Salvador, da reunião do Conselho Estadual de 

Saúde do Estado da Bahia, onde representantes do Ministério da Saúde e do 

Conselho Nacional de Saúde apresentaram também situações preliminares que, 

insisto, espero que sejam corrigidas, mas são preocupantes com relação ao 

financiamento do próximo ano em áreas estratégicas, como atenção básica, 

vigilância à saúde e mesmo na atenção especializada.  

Hoje, pela manhã, tivemos uma audiência pública aqui na Comissão de 

Seguridade Social, na qual tivemos uma discussão sobre a abordagem de pacientes 

com suficiência renal, hemodiálise e transplantes, medicamentos. Aponta-se para a 
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necessidade de haver um aumento para o próximo ano. Caso isso não aconteça, 

comprometeria a assistência desses pacientes. 

Sr. Presidente, já temos neste ano crises de abastecimento de medicamentos 

em áreas vitais. Hoje mesmo, eu recebi um documento da Associação Brasileira de 

Pacientes com mucopolissacaridose, que é uma doença grave.  

A sobrevivência desses pacientes depende da garantia regular do 

abastecimento de medicamentos que estão faltando — não vão faltar, estão faltando 

— neste momento, medicamentos para dezenas de pacientes no Estado da Bahia. E 

em diversos outros Estados está comprometido o abastecimento.  

Recentemente, e não sei se já conseguiram repor, tinham parado a realização 

de carga viral com pacientes com HIV e AIDS no Brasil, em vários Estados, também 

por desabastecimento.  

Há vários medicamentos de alto custo que o Ministério da Saúde já não está 

conseguindo manter. Nós sabíamos que com a PEC dos gastos isso iria acontecer, 

mas confesso que mesmo eu, que sou ferrenho crítico, não imaginava que o impacto 

no primeiro ano seria tão drástico a comprometer ações tão importantes e tão vitais 

de políticas essenciais para a população brasileira.  

O que está sinalizado para o ano que vem é realmente muito preocupante se 

nós não conseguirmos reverter esse quadro. Fico contente em saber que o 

Presidente da Comissão está também do nosso lado na defesa de preservar 

políticas assistenciais, como o Bolsa Família, a compra de produtos da pequena 

produção agrícola, o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Assistência Social, as 

universidades públicas. 

Além de tudo, é bom lembrar que, e às vezes nós nos esquecemos — e sou 

da área de saúde —, quando falamos de sistema de saúde, nós falamos de 

preservar, do ponto de vista das suas finalidades, o objetivo da assistência ao 

paciente, da prevenção, da promoção, da recuperação.  

Destaco dados interessantes, Sr. Presidente. Nessa crise de desemprego, o 

setor saúde foi o único que não desempregou no Brasil. Conseguiu não só preservar 

os postos de trabalho como — enquanto todos os outros setores da economia 

estavam desempregando —, por incrível que pareça, aumentou o número de postos 

de trabalho. 
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Nesse cenário, essa é outra razão que nós não podemos permitir prejuízo ao 

SUS, ao SUAS, nem ao sistema de educação pública em nosso País. 

Contamos com o apoio de todos os Parlamentares desta Comissão para que 

possamos nos empenhar, ao máximo, para preservar essas conquistas e esses 

direitos para nossa população.  

Muito obrigado.  

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

todas as preocupações que todos nós temos. Lamentavelmente, eu acho que nós 

chegamos ao fim de um ciclo em que o cenário não é dos melhores. Vamos torcer 

para que a economia possa reagir o mais rapidamente possível e que nós 

possamos, através do crescimento econômico, aumentar a nossa arrecadação e 

manter os programas mínimos essenciais ao bem-estar da população.  

Não havendo mais oradores inscritos nem matéria a deliberar, agradeço, mais 

uma vez, a presença de todos. 

Declaro encerrada a presente reunião. 




