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

declaro iniciada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Caso haja concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata da 

3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de setembro de 2017, por ter sido 

distribuída antecipadamente. Porém, caso haja alguma retificação, solicito aos Srs. 

Parlamentares que se manifestem. (Pausa.) 

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

dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Em votação a ata na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Vamos ao expediente. 

 Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

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

página da Comissão Mista de Orçamento na Internet. 

 Há um requerimento de inversão de pauta. Solicito a V.Exas. que façamos a 

sua apreciação. Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos 

Deputados. Já há quórum na representação do Senado? (Pausa.) 

 A informação que me chega é que há quórum tanto na Câmara dos 

Deputados quanto no Senado Federal. Então, prosseguiremos com a nossa reunião. 

 Informo ao Plenário que há um requerimento de inversão de pauta sobre a 

mesa, de acordo com o art. 175 do Regimento Interno do Senado Federal. 

 Coloco em votação o requerimento. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputados que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 2. Requerimento nº 7, de 2017, do Sr. Victor Mendes, que requer 

realização de audiência pública com integrantes da Força Aérea Brasileira para 

debater sobre as necessidades orçamentárias do projeto do avião KC 390. Autor: 

Deputado Victor Mendes. 

 Com a palavra o autor do requerimento. (Pausa.) 

 Na ausência do Deputado Victor Mendes, defenderá o requerimento o 

Deputado Edio Lopes, a quem concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, nós queremos ser bastante breves, até porque a importância do 

assunto fala por si só. 

 Na EMBRAER, em Gavião Peixoto, em São Paulo, há a produção do avião 

militar de transporte, o KC 390, que é um ganho extraordinário de tecnologia 

nacional, de ousadia nacional, diria eu. O Brasil está fabricando um avião de 

transporte de uso militar, Sr. Presidente, e não mais do que cinco ou seis nações no 

mundo têm fabricação de aeronave similar. 

 Sr. Presidente, acontece que, em meados do ano que vem, se essa aeronave 

não estiver inteiramente produzida e também aprovada pelos critérios da ANAC, 

sofreremos um retrocesso de algum período bastante grande na produção final, 

além do fato de que teremos que fazer adaptações nessa aeronave que custarão 

alguns milhões de reais aos cofres da Nação. 

 Portanto, entendo ser de vital importância esta audiência pública para que as 

Sras. e os Srs. Parlamentares desta Comissão tenham a exata dimensão da 

importância desse tema no contexto nacional. 

 Por essa razão, nós solicitamos a aprovação do requerimento pelos demais 

membros desta Comissão. 

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

requerimento, defendido pelo Deputado Edio Lopes. (Pausa.) 
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 Não havendo mais quem queira se manifestar, encerro a discussão e 

submeto o requerimento à 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... 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. quer falar sobre o 

requerimento? 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, esse requerimento 

de realização de audiência pública com integrantes da Força Aérea Brasileira para 

debater sobre as necessidades orçamentárias do projeto do avião KC 390 é de 

fundamental importância.  

Eu votarei favoravelmente ao requerimento porque sei da importância desse 

programa da Força Aérea Brasileira e tenho contato direto com os seus membros. 

Todo esforço que pudermos fazer para viabilizarmos recursos para que esse 

programa não pare é importantíssimo. E aqui estarei dando a minha modesta 

contribuição, a fim de que possamos ter o KC 390 em pleno funcionamento, porque 

é um programa de nação. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Vicentinho Alves. 

 Como eu já havia posto requerimento em votação na representação da 

Câmara dos Deputados e não havia concluído na representação do Senado Federal, 

eu o faço agora. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Vamos ao próximo item. 
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 Item 1. Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas —

CAE nº 2, de 2017, ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 20, de2017, sobre 

as diretrizes e orientações para a apresentação e análise da admissibilidade de 

emendas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2018, Projeto de Lei nº 20, de 2017-

CN, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 

2018, em razão do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006-CN. 

 O Coordenador do Comitê de Admissibilidade de Emendas é o Deputado 

Bilac Pinto. Antes de passar a palavra ao Deputado Bilac Pinto, eu quero registrar 

que constituem o Comitê de Admissibilidade de Emendas, como Coordenador, o 

Deputado Bilac Pinto, e, como membros, a Deputada Laura Carneiro, a Deputada 

Carmen Zanotto, o Deputado Jaime Martins, o Deputado Domingos Sávio, o 

Deputado Zé Carlos, o Deputado Toninho Wandscheer, o Senador Benedito de Lira 

e o Senador Cidinho Santos. 

 Concedo a palavra ao Coordenador, o Deputado Bilac Pinto, para apresentar 

o seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente desta Comissão, Senador 

Dário Berger, é um prazer muito grande estar aqui hoje, com meus pares, para fazer 

a leitura do relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas à LOA de 2018. 

Quero agradecer também aos membros do CAE, já citados por V.Exa., que, de certa 

forma, deram grande contribuição para a formatação do meu relatório.  

 O Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, constituído com 

fundamento no art. 18, IV, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, tem 

por atribuição examinar a compatibilidade das emendas apresentadas com as 

normas constitucionais, legais e regimentais. Ele exerce, durante o processo 

orçamentário, na Comissão Mista de Orçamento, três funções básicas, e uma delas 

é a preventiva, que elabora o relatório com diretrizes e orientações a serem 

aprovadas pela Comissão Mista de Orçamento. O mesmo relatório preenche 

lacunas existentes no conjunto de normas de admissibilidade, permitindo atuação 

mais segura de Parlamentares, bancadas e Comissões, na apresentação de 

emendas.  

 Há também a função de saneamento das emendas e da solução das 

controvérsias, no ajuste de correção das emendas às normas vigentes, e também dá 
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o parecer de admissibilidade, emitindo o relatório final com o parecer da mesma 

inadmissibilidade de emendas que descumpriram efetivamente as suas normas.  

 O relatório do CAE, com as diretrizes e orientações, deve ser aprovado antes 

do prazo de apresentação das emendas, entre os dias 1º e 20 de outubro, sendo 

que o mesmo relatório do CAE, ao seu final, deve ser aprovado pela Comissão Mista 

de Orçamento antes da votação do mérito da matéria com relação aos relatórios 

setoriais.  

 Sobre a minuta efetivamente apresentada a esta Comissão, foi feita a 

seguinte consideração: preservar as diretrizes e orientações consolidadas e 

aprovadas pela Comissão Mista de Orçamento em anos anteriores. Trata-se de um 

conjunto de regras que especifica os requisitos técnicos a serem observados pelas 

emendas. Vide quadro de síntese anexo.  

 Repercute também o impacto da Emenda Constitucional nº 95, que é o teto 

para cada Poder e órgão, na disciplina de apresentação e aprovação de emendas, 

nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 2017, da Comissão Mista de Orçamento; 

fixa o valor de emendas individuais para o Parlamentar, no valor de 14 milhões, 772 

mil e 271 reais, calculados com base na EC 95, limita a apresentação de emendas 

de bancada estadual impositiva em até 162 milhões, 494 mil e 991 reais por 

bancada, valor distribuído em até duas emendas, cálculo que considera que todo o 

montante reservado pela PLDO de 2018, determinada pela LDO de 2018, seja 

destinada às emendas de bancada, que devem preferencialmente contemplar as 

programações do anexo da LDO de 2018. 

 Caso o parecer preliminar da PLOA de 2018 determine que uma parcela 

desses recursos seja destinada ao fundo de custeio das eleições, haverá uma 

redução proporcional no valor do atendimento. 

 Observado o art. 47 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

apresentada emenda no exercício anterior, de 2017, para o atendimento de projeto 

que contemple obra, a bancada estadual deve repetir o procedimento neste 

exercício de 2018, salvo se não houver execução, ou se houver impedimento, ou se 

houver decisão unânime em contrário da bancada. 

 A Comissão Mista de Orçamento disponibilizará a relação das programações 

que, em princípio, devem ser repetidas. Os motivos da não apresentação das 
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emendas requeridas deverão ser explicitados na ata da reunião em que a bancada 

tiver decidido sobre a apresentação de emendas. 

 Essa é a minha apresentação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, 

seguindo efetivamente o quadro anexo, Sr. Presidente, Senador Dário Berger, dos 

requisitos gerais das emendas individuais, de bancada e de Comissão; do seu 

objeto; da modalidade e das observações respectivas. 

 É o relatório, Sr. Presidente. 

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

apresentado pelo Deputado Bilac Pinto. 

 Com a palavra o Deputado Bohn Gass. 

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

Sr. Relator, na verdade, esse é um regramento que se estabelece em função das 

emendas anuais orçamentárias. 

 Eu vou aproveitar o meu tempo para pedir a atenção dos colegas Senadores 

e dos colegas Deputados desta Comissão — inclusive está aqui o Líder do Governo. 

Na semana passada, eu já fiz a denúncia na Câmara dos Deputados de que 

estamos diante dessa possibilidade, que não quero que aconteça. Por isso, fiz o 

pedido de informações para o Ministério da Saúde. 

 Foi emitida uma portaria pelo Ministério da Saúde em relação ao tema das 

ambulâncias. Segundo essa portaria do Ministério da Saúde, serão 6.500 

ambulâncias adquiridas pelos Municípios, 1.500 ambulâncias no estilo SAMU e mais 

mil vans. Isso consta da portaria e também de um informativo do Ministério da 

Saúde. 

 Eu fui procurado por prefeitos porque eles precisam fazer a apresentação do 

pedido. Mas o que rodou aqui nos corredores é que — pasmem, é isso o que eu 

quero trazer para cá — o pedido do prefeito precisaria, Senador, estar acompanhado 

do ofício de um político, de um Parlamentar. Esperem aí: não é possível nós 

voltarmos ao velho caudilhismo, quando o Parlamentar tinha que recorrer ao tal do 

QI, ao “quem indica”. 

 Obviamente a orientação que os prefeitos teriam recebido é a de que 

deveriam procurar os Deputados da base do Governo, principalmente os que 
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estariam votando contra a admissibilidade das denúncias de corrupção. A segunda 

denúncia agora é de crime de obstrução da Justiça e também de organização 

criminosa por parte do Governo Temer. 

 Pois bem, eu fiquei muito preocupado com isso por duas razões. 

 Em primeiro lugar, o dinheiro é republicano, é público. Paga imposto quem é a 

favor do Governo e quem faz oposição ao Governo. Estamos numa democracia, e 

não é possível que haja esse critério. Então, fui atrás disso. Quando liguei para o 

Ministério da Saúde, a orientação era a de que essas informações deveriam ser 

obtidas na Secretaria-Geral de Governo. Foi dito no Ministério da Saúde que as 

informações sobre procedimentos deveriam ser obtidas na Secretaria-Geral. É lá 

onde está a planilha de como vota um Deputado, de como vota outro Deputado, de 

como se comportam os partidos. Isso eu não aceito! 

 Eu, imediatamente, fiz um pedido de informações, Senador — e queria trazer 

o tema a esta Comissão que trata do Orçamento, e nós estamos trabalhando 

recursos, isso tem a ver com a nossa matéria —, para saber exatamente, dentro da 

Lei de Acesso à Informação, como é o critério de inscrição dos Municípios, como o 

Ministério vai acompanhar e liberar as informações durante o processo de licitação, 

qual é o critério de descentralização e de alocação, para que tenhamos 

transparência sobre esse processo. 

 O que não posso admitir é a indução, a suspeição com que conduziram esses 

dois elementos. Falei com vários Deputados, e ninguém quer dizer que é. Mas, no 

fundo, vai ser isso. Então, há essa possibilidade de indicação para quem vota pela 

absolvição do Temer e não pela admissibilidade da denúncia. 

 Em segundo lugar, o que me causou estranheza de fato é que me disseram, 

no Ministério das Cidades — e disseram ao meu gabinete —, que as informações 

deveriam ser obtidas na Secretaria-Geral de Governo. É obvio que isso gera uma 

suspeição muito grande. 

 Então, eu quero fazer esse registro, porque aqui se trata do dinheiro público, 

de recursos importantes na área da saúde que vão para os Municípios. Todos os 

Municípios do interior de qualquer Estado deste País devem ser beneficiados de 

forma igualitária, isonômica, se os critérios forem preenchidos. É nesse sentido que 

quero fazer esse registro. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1378/17  26/09/2017 
 
 

 8

 A partir de agora, o Governo tem um prazo para nos dar informações. E nós 

vamos acompanhar esse processo para que, de fato, o recurso público seja 

administrado de forma correta e transparente. 

 Queria fazer apenas esse registro dentro do meu tempo. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Sr. Presidente... 

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

Andre Moura. 

 O SR. DEPUTADO ANDRE MOURA - Sr. Presidente, senhoras e senhores 

membros desta CMO, quero responder ao nosso querido Deputado Bohn Gass.  

 Eu conversei com S.Exa. hoje sobre esse PLN, que deverá chegar até 

amanhã. Acima de tudo, o PLN é uma política do Governo para poder diminuir o 

problema que enfrenta hoje a maioria, senão a totalidade, dos Municípios brasileiros 

em função da falta de ambulâncias, de gabinetes odontológicos, de vans para a 

locomoção de pacientes que precisam fazer tratamento fora do domicílio. Por 

exemplo, a distribuição de mil vans. 

 Quero dizer ao Deputado Bohn Gass que a distribuição seguirá o critério 

técnico adotado pelo Ministério da Saúde. Inclusive, o próprio Ministro da Saúde fez 

uma reunião há 15 dias, exatamente para discutir esses critérios. Os Municípios com 

até 20 mil habitantes terão direito a receber até uma ambulância; os Municípios de 

20 mil até 50 mil habitantes terão direito a receber até duas ambulâncias; e assim 

sucessivamente.  

 Então, há todo um critério técnico que está sendo adotado pelo Ministério da 

Saúde não só na distribuição das ambulâncias, mas também dos gabinetes 

odontológicos para os postos de saúde, os gabinetes odontológicos móveis, para as 

vans, para o tratamento fora do domicílio. Então, adotando todo o critério técnico 

como deve ser e utilizando de maneira correta os recursos públicos. 

 Fique S.Exa. despreocupado com relação à questão da denúncia, como 

S.Exa. colocou, mesmo porque, do mesmo jeito que nós não precisamos, na 

primeira denúncia, de ambulâncias e de gabinetes odontológicos para poder derrotá-

la, vamos derrotar essa segunda denúncia, visto que não há nenhum fato novo. 
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 Tenha a certeza de que a distribuição será republicana, atendendo os critérios 

adotados e estabelecidos pelo Ministério da Saúde, tentando atender todos os 

Municípios, se possível for.  

 É lógico que são pouco mais de 6 mil ambulâncias. Os Municípios que têm 

até 20 mil habitantes vão receber uma ambulância, e os Municípios que têm entre 20 

mil e 50 mil habitantes vão receber duas ambulâncias. Não será possível contemplar 

todos, mas a grande maioria dos Municípios brasileiros será contemplada nessa 

política de exatamente contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público 

prestado na área de saúde pelo Governo Federal. 

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

Deputado Andre Moura, que é nosso Líder. 

 Eu queria só acrescentar algo ao que disse o Deputado Bohn Gass e dizer a 

todos os membros desta distinta Comissão que nós certamente vamos recepcionar 

o PLN que vai tratar desse assunto, sobretudo quanto à distribuição das 

ambulâncias e gabinetes odontológicos e coisa do gênero. Certamente, se os 

requisitos mínimos republicanos não estiverem contemplados e respeitados, nós 

temos todo o direito, inclusive o dever de, nesta Comissão, fazer as alterações 

necessárias, para que, de forma transparente e objetiva, nós possamos atender os 

Municípios brasileiros sem nenhuma distinção. 

 Concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha. 

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

Srs. Congressistas, Deputados e Senadores, aqui nós estamos analisando o 

relatório que diz respeito às diretrizes e orientações para apresentação de emendas, 

emendas individuais, emendas coletivas, de bancada e de Comissões. Ficaram 

algumas dúvidas que vou pedir ao Relator para dirimi-las. Uma delas está 

relacionada às emendas individuais, já que nós sabemos que há o teto de gasto. Se 

o Parlamentar quiser colocar numa ação recursos que ultrapassem o gasto do teto, 

o que vai acontecer? Por exemplo, no caso de pavimentação, dentro do Ministério 

das cidades. 

 Em relação às emendas de bancada impositiva, continuam duas, pelo que 

entendi. Agora, obrigatoriamente, tem que dar continuidade. No entanto, ficou uma 

dúvida. Uma parte fala que tem que ser aquelas que já foram iniciadas, com obras já 
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iniciadas ou ações iniciadas, com emendas de bancada anteriormente, ou se pode 

ser modificado o direcionamento da emenda de bancada, até porque muitas delas já 

estão na LDO como prioridade, dentro do anexo de metas e prioridades do Governo, 

quando votamos a LDO. 

 Fica também aqui minha contestação no que diz respeito a essa questão das 

ambulâncias. Não há nenhum erro, não há nenhuma ilegalidade em um Parlamentar 

indicar para onde o Governo pode destinar determinado veículo de transporte de 

doentes. Não acho que isso seja nenhuma ilegalidade nem imoralidade, porque o 

Parlamentar é eleito pelo povo e vem para cá para representar o povo. Não há 

nenhum outro técnico do Ministério das Cidades que saiba mais da cidade onde 

somos votados do que nós que estamos lá permanentemente. Todo fim de semana 

eu ando nas cidades do Maranhão, eu sei as necessidades e converso com a 

população. Nós temos um diálogo permanente. Esse é o papel do legislador. 

 Não pode o técnico que está aqui em Brasília, sem conhecer o meu Estado, o 

Maranhão, saber qual é a realidade de cada Município. Às vezes, determinado 

Município recebeu uma ambulância do Governo do Estado que não esteja 

precisando dela. Não é em função do tamanho dele que o Município deve receber. 

Não é assim que funciona, não é dessa forma. 

 Os Senadores e os Deputados são eleitos justamente para trazer essas 

informações das suas bases até o Governo Federal. Nós somos legisladores, sim, 

somos fiscais do Executivo, sim, mas nós também somos agentes políticos, e não há 

nenhum impedimento para que façamos essa indicação. 

 O que não pode acontecer é como acontecia no passado. Por exemplo, o 

Ministério da Educação fez sem ouvir os políticos, inventou umas creches que estão 

abandonadas, que eram creches que deveriam ser feitas em Santa Catarina, no Rio 

Grande do Sul, no Paraná, que têm um clima diferente do Nordeste. No Estado do 

Maranhão quase todos os Municípios têm o esqueleto de uma creche. Não 

terminaram e desviaram os recursos. Isso é que é errado, como foi errada a 

questão, naquela época, dos sanguessugas, ou seja, os Deputados que recebiam 

propinas para destinar emendas para ambulâncias. 

 Quando eu assumi o meu mandato de Deputado, eu falei com o Marcelo 

Castro, com o Ministro anterior, que não havia como punir a população por erro de 
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alguns Parlamentares, de alguns técnicos de Ministérios. Isso era uma verdadeira 

punição aos inocentes, porque, Sr. Presidente, você pode muito bem destinar 

emenda para comprar um carro para servir ao PSF — Programa Saúde da Família, 

que é o mesmo veículo. Você pode destinar emenda para comprar um veículo, um 

ônibus, e transformar esse ônibus em um ambulatório, em um consultório 

odontológico. E não pode ambulância? Por quê? Se é a mesma coisa, é um veículo. 

É uma incoerência muito grande e uma punição não aos culpados, mas uma 

punição aos inocentes. 

 Portanto, eu fiquei com essas dúvidas Deputado Bilac Pinto e gostaria que 

V.Exa. me esclarecesse para eu poder votar com a certeza de que estou votando 

certo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu só queria alertar V.Exas. 

para o fato de que a Ordem do Dia será iniciada na Câmara dos Deputados. Então, 

se nós pudéssemos agilizar um pouco os nossos trabalhos, seria importante e 

interessante. 

 O Deputado Hildo Rocha fez uma indagação ao Relator, o Senador Jorge 

Viana. Então, passo a palavra para S.Exa. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Sr. Presidente, quero cumprimentar o 

Deputado Bilac Pinto pelo relatório. Nós estamos vivendo um momento muito 

delicado, porque as Prefeituras — e nós estamos falando de 5.570 Prefeituras — 

dependem hoje e passaram a depender, em razão dessa crise econômica e dessa 

crise política, de emendas para tocar algum investimento nos Municípios. Isso não é 

diferente, certamente, nos outros Estados. No meu Estado, ocorre 100% disso: são 

22 Municípios, 22 prefeitos, da Capital ao interior, e todos, quando vêm a Brasília, 

vêm procurando encaminhar alguma emenda, porque é a única fonte ou é a fonte 

possível nesses tempos. 

 Então, a discussão de regras de que estamos tratando hoje aqui é da maior 

importância. Não é pouca coisa 14 milhões e 700 mil reais para cada Parlamentar, 

mas nós temos que lembrar que a metade vai para o segmento da saúde. Essa 

regra está mantida, não é, Deputado? E temos duas emendas coletivas que também 

são impositivas. Mas essas duas não estão vinculadas à saúde. Obrigatoriamente 

não, né? Isso é importante também esclarecermos. 
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 Mas nós estamos diante de uma situação também em que a ideia de 

financiamento eleitoral ou financiamento partidário que nós estamos debatendo lá no 

Senado está tendo vínculo com emendas também — pelo menos, há propostas 

objetivas nesse sentido —, que são as únicas fontes das Prefeituras. Hoje mesmo 

está havendo uma reunião na tentativa de chegar a um entendimento nesse sentido. 

 Eu queria aqui apenas, se pudéssemos, detalhar um pouco mais. Não houve 

nenhuma discussão sobre pensarmos para frente, já que essa crise econômica não 

vai arrefecer agora, de termos pelo menos mais uma emenda de bancada 

impositiva. Estou falando não para agora, porque as regras estão definidas, nós as 

aprovamos. Mas eu acho que nós vamos ter que trabalhar alguma coisa nesse 

sentido. 

 Agora, queria uma explicação do nosso Relator, e, se possível, do Presidente 

ou de quem tiver essa informação. Nós estamos fazendo um vínculo de liberação de 

emendas com obras em andamento e inacabadas. É algo complexo, porque uma 

obra pode, às vezes, estar paralisada, e pode ter havido uma razão ou outra. Eu 

queria que o Relator, se pudesse, explicasse um pouquinho mais — ou nós 

debatêssemos um pouquinho mais — como vai ser isso, para que fique bem claro, 

Presidente Dário Berger, sob pena de termos mais um complicador nessa fonte de 

recursos, que é a única, volto a dizer, que as Prefeituras têm. 

 Eu estou aqui trazendo uma opinião de que nós devemos pensar em 

construir, para o próximo período, quem sabe, mais uma emenda coletiva impositiva. 

Então, se fosse possível, eu queria uma explicação maior sobre como fica a questão 

da obrigatoriedade de trabalharmos com isso ou do vínculo que devemos ter com 

obras em andamento e obras inacabadas. 

 Esse é o meu questionamento, que faço, se possível, ao Relator também. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, é um prazer muito grande 

esclarecer aqui as indagações do Deputado Hildo Rocha e do Senador Jorge Viana. 

Tomo a liberdade de dizer, no que se refere aos conceitos e aos critérios, que 

a Comissão sempre tem a prerrogativa e a autonomia de fazer modificações. 

 No Comitê de Admissibilidade, para 2018, nós deixamos bem claro no item 6 

que, observado o art. 47 da Resolução nº 1, de 2006, apresentada uma emenda no 

exercício anterior, a LOA de 2017, a bancada estadual deve repetir, neste exercício, 
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na LOA de 2018, a emenda no projeto que contemple obra, salvo se houver 

execução, ou se houver impedimento, ou se houver decisão em contrário da 

bancada. 

 A Comissão Mista de Orçamento disponibilizará a relação das programações 

que, em princípio, devem ser repetidas. Os motivos da não apresentação das 

emendas requeridas deverão ser explicitados na ata da reunião em que a bancada 

tiver decidido sobre a apresentação de emendas. 

 No que se refere efetivamente à utilização das emendas de bancada, elas são 

de livre escolha efetivamente das bancadas. 

 No que se refere também ao valor fixado nas emendas individuais por 

Parlamentar, no valor de 14 milhões, 772 mil e 271 reais, a observação foi feita, e foi 

calculado pela Comissão que 50% desses recursos devem ser obrigatoriamente 

destinados à área da saúde. 

 Eu creio que, com isso, posso estar contribuindo e esclarecendo a indagação 

do Senador Jorge Viana e do Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Indago se o Senador Jorge 

Viana ficou satisfeito e se o Deputado Hildo Rocha também ficou. (Pausa.) 

 De qualquer sorte, a qualquer tempo, nós podemos voltar a discutir esse 

tema. Por que as obras estão inacabadas? Porque há vários fatores que podem 

influenciar numa obra que não teve a sua continuidade sistêmica. Caso a obra esteja 

embargada, esteja sub judice, certamente nós vamos perder o recurso se o 

colocarmos para isso. 

 Continua em discussão. Com a palavra a Senadora Kátia Abreu. 

 Aliás, registro com muito prazer a presença da Senadora Kátia Abreu, distinta 

amiga e correligionária, que honra muito o Parlamento brasileiro. 

 A SRA. SENADORA KÁTIA ABREU - Muito obrigada, Sr. Presidente. É um 

prazer estar aqui, nesta Comissão presidida por V.Exa. 

 Eu queria apenas fazer uma consideração ao Relator sobre essas obras 

inacabadas. O cidadão que assiste, às vezes, à matéria na televisão pensa que isso 

se dá por falta de pagamento, ou porque não houve recurso, ou porque o recurso 

acabou.  
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Na verdade — e não posso afirmar categoricamente — praticamente 90% das 

obras estão com problema na Justiça. Então, não dá para colocar recurso por isso. 

Eu destaco aqui dezenas e dezenas de creches abandonadas. No meu Estado, são 

dezenas, no Brasil, podem ser centenas de creches que estão abandonadas. A 

licitação foi realizada em âmbito nacional, e essas empresas, não sei o que 

aconteceu, faliram.  

Agora, o que dá mais prejuízo? Devemos deixar essa obra se deteriorar, 

esperando indefinidamente uma solução que não haverá, enquanto são necessárias 

vagas no Brasil? Todos nós sabemos disto: empresa quebrada é empresa 

quebrada. Nós sabemos como funciona.  

Como nós poderíamos continuar essa obra? O processo segue, o cidadão 

pode ser condenado e preso, pode receber a sua punição, com o gestor junto. Mas é 

preciso que obra seja concluída, porque algumas dessas creches estão 70% ou 50% 

prontas. E é uma judiação deixar como está. Eu estou aqui destacando isso porque 

é conhecida a situação no meu Estado, onde há várias e várias creches 

abandonadas. 

 Então, como nós poderíamos agir com racionalidade e inteligência, 

aproveitando o dinheiro público e considerando a questão social, que é premente, e 

separando isso do caso de polícia? Deve se considerar, a utilidade social e a 

preservação do recurso público, que está se deteriorando, e deixar o caso de polícia 

à parte. O que poderia ser feito para isso ser superado? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, Senadora, eu vou passar 

a palavra para a Vice-Presidente Laura Carneiro. Mas, instigado pela manifestação 

de V.Exa. e do Senador Jorge Viana, eu já vou solicitar aqui ao Comitê de Obras 

Inacabadas que faça, o mais rapidamente possível, um levantamento estratégico do 

que efetivamente nós precisamos saber a respeito dessas obras inacabadas, se isso 

ocorre em decorrência de A, de B ou de C.  

De posse dessa informação, ainda teremos tempo suficiente para corrigir 

rumos, se for o caso, com relação às dotações orçamentárias que dizem respeito a 

essas obras. 

 A SRA. SENADORA KÁTIA ABREU - Permita-me, Sr. Presidente: do ponto 

de vista jurídico, não sei como proceder, mas poderia haver um acordo com o TCU e 
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o Ministério Público Federal em relação a isso tudo, para que se desse 

prosseguimento, mesmo porque grande parte desses casos em que as obras foram 

iniciadas e abandonadas os gestores não são os mesmos.  

No Tocantins, há 139 Municípios e, na última eleição, foram eleitos 105 novos 

gestores. Então, eu creio que não sejam os mesmos gestores, e acho que isso 

facilitaria esse tipo de acordo. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Permita-me um aparte, 

Presidente.  

Na questão específica das creches, Senadora Kátia, eu estive no FNDE e 

estive com o Ministro discutindo. O problema é que havia uma empresa que fazia as 

creches, que não tinham uma construção comum: eram uns tais bloquetes, uns 

quadrados, enfim, uns pré-moldado que simplesmente se inventaram para aquele 

projeto. Mas a única empresa que fazia isso quebrou. Então, não dá para completar 

uma coisa que só ela fazia. Entendeu?  

O projeto das creches foi uma loucura tão grande que não era uma creche 

comum, que qualquer empresa pudesse fazer. Só uma empresa fazia isso, empresa 

essa que faliu. Então, ninguém mais faz. É por isso que as obras todas de creches 

estão inacabadas. 

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

Jorge Viana já está aguardando há algum tempo. Concedo a palavra ao Senador 

Jorge Viana. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Sr. Presidente, eu vejo que a Senadora 

Kátia ajudou a aclarar um pouco mais, mesmo tendo sido contemplada pela posição 

do Relator. Acho que a iniciativa de S.Exa. é importante. 

 Vejam, esse é um assunto muito complexo, que envolve regras que, às 

vezes, estão vindo seja do Judiciário, seja dos órgãos de controle, como TCU e 

Tribunais de Contas. Mas nós sabemos também — nós que já fomos gestores 

públicos — que se definem critérios, pelo menos para se entender em que situação 

cada obra dessa inacabada se encaixa. Há algumas que, realmente, vão ficar por 

muito tempo inacabadas, mas há outras que podem ser resolvidas. E podemos, 

inclusive, ser parte da solução. É nesse sentido que acho que a sugestão de S.Exa. 

é muito boa. Alguns Ministérios já têm critérios definidos de como lidar com isso. Eu 
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mesmo vou acompanhando, às vezes, Prefeitos e o FNDE nessas obras. Por vezes, 

consta lá que a obra está paralisada, mas se fizer isso ou aquilo vai andar.  

 E podemos assim agir para separar as obras que podem ter seguimento das 

outras que estão em situação muito mais grave. E digo isso porque tem todo tipo de 

situação, como a Senadora Kátia Abreu falou, desde empresa que abandonou e não 

está dando conta de cumprir a problema de licenciamento, ação na justiça. São 

situações que, às vezes, fogem ao controle do Executivo.  

 E nós teríamos que, naquilo que cabe ao Executivo e ao Legislativo, separar. 

Mas não é nem para começar de novo. De fato, se fizermos consultas, a própria 

Comissão pode encontrar critérios já estabelecidos por alguns ministérios que lidam 

corriqueiramente com isso, para que a Comissão também dê um tratamento 

diferente, mesmo em se tratando de obras inacabadas para não termos aí um 

prejuízo para um Município ou para um Estado, por conta de um critério que nós 

tentamos abarcar o Brasil inteiro com ele. É impossível e, ao mesmo tempo, não dá 

nem para fazer por Estado. 

Mas, se estabelecermos critérios, a partir do que são essas obras e 

dependendo da situação, pode ser que facilite. Estou falando em hipótese, mas não 

tenho dúvida de que algum caminho mais tranquilo nós possamos encontrar para 

fazer um melhor aproveitamento.  

 Volto a repetir: a única fonte segura que nós temos hoje para muito dos 

Municípios são as emendas. Daí a importância de, com zelo, com cuidado, 

trabalharmos essa questão.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu penso que é muito 

oportuna, importante e pertinente a preocupação dos Senadores Jorge Viana e Kátia 

Abreu. E eu penso que esta Comissão Mista de Orçamento pode e deve ser 

protagonista, tentando encaminhamentos para a solução desses problemas.  

 Esse assunto é bem levantado aqui e me causa bastante entusiasmo no 

sentido de fazer todo o esforço necessário para dirimir algumas dúvidas que 

suscitem sobre essas matérias. Espero que possamos fazer um checklist dessas 

obras inacabadas e ver de que maneira podemos, enquanto Comissão Mista de 

Orçamento, uma das mais importantes do Congresso Nacional, buscar os 
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encaminhamentos necessários junto aos órgãos responsáveis por essas obras que, 

porventura, continuem inacabadas.  

 Concedo, primeiro, a palavra para o Deputado Hildo Rocha. Em seguida, 

falarão a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, o Deputado Toninho 

Wandscheer e o Deputado Bilac Pinto, porque, talvez, o assunto possa ser 

decorrente do relatório de S.Exa.  

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, quero parabenizar a 

Senadora por trazer essa preocupação, que é de todos nós, em relação a essas 

obras inacabadas, principalmente obras financiadas com recursos do FNDE.  

 O que eu percebo é que os dirigentes do FNDE têm interesse mais em 

financiar obras novas do que mesmo em concluir as já em execução. Então, nós nos 

preocupamos com esse tema e o colocamos na LDO. O nosso Relator, o Deputado 

Marcus Pestana, aceitou, foi colocado, mas parece que foi vetado pelo Presidente. 

Estou me referindo à previsão de que, prioritariamente, os recursos do FNDE seriam 

utilizados na conclusão de obras, porque vários Estados possuem várias obras 

inacabadas.  

 Temos até que trabalhar para derrubar esse veto, pois ainda não foi 

apreciado. Esses vetos ainda não foram apreciados! Não sei como isso pode 

acontecer.  

 Esta é a Casa que tem que criar regras. Nós entendemos, em nome do povo 

brasileiro, que a prioridade é cumprir as obras que já estão iniciadas, até porque os 

recursos públicos estão sendo jogados fora. São milhões e milhões jogados fora. 

Não me refiro só a creches, mas a escolas, a ginásios poliesportivos, que são 

anexos de escolas, etc. 

 E o FNDE tem recurso próprio. Quando pagamos a Previdência estamos 

destinando os recursos para o FNDE, assim como para lá vão recursos do salário-

educação, dos jogos de loteria, enfim, boa parte do dinheiro vai para o FNDE. 

Portanto, o FNDE é um órgão que tem muito dinheiro, recurso. Mas é preciso 

otimizar esses recursos. 

 Com relação à pergunta que fiz ao nobre Deputado Bilac, eu lerei o que diz o 

seu relatório: 
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69. Em decorrência do Novo Regime Fiscal, e em 

obediência à Instrução Normativa nº 01, de 2017, serão 

inadmitidas emendas ao PLOA 2018 que, 

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 — ADTC, e da 

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

mesmo artigo e da LDO; 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.  

 Vai acontecer que, quando o Parlamentar fizer a sua indicação, como disse o 

Senador que terminou de falar, ele vai atender aos pedidos da base. Suponhamos 

que, de repente, a base vá pedir que sejam adquiridos instrumentos para uma banda 

musical, por exemplo. O Parlamentar vai pôr isso. Mas como ele vai saber que 

estouraram as despesas, visto que outros vão fazer indicações também? 

 Isso é meio complicado. Quero saber qual é a saída. Eu, como Relator 

Setorial da Área de Desenvolvimento Urbano, vou ter dificuldade para arrumar isso. 

Essa é a minha preocupação.  

Eu sei que o Senador está certo. Agora, foi criado um imbróglio, que não sei 

como vai ser resolvido.  

A Consultoria da Comissão vai dar um jeito nisso. Mas é bom que os 

Deputados e Senadores saibam dessa dificuldade que vai ser criada na frente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sem dúvida.  

Srs. Parlamentares, eu queria fazer uma proposta a V.Exas.: como estamos 

na iminência de o Senado Federal iniciar a Ordem do Dia, poderíamos votar o 

projeto e continuar discutindo a matéria. Seria algo um tanto inusitado, mas que 

acho que é bem possível.  
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Se V.Exas. concordarem, nós votamos e continuamos discutindo a matéria. 

De acordo? 

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

como há convocação de reunião para amanhã, ela está vinculada ao tema de hoje, à 

conclusão da agenda de hoje? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sim, estrategicamente foi 

assim que eu planejei. Se nós não conseguirmos concluir os trabalhos hoje, 

concluiremos amanhã. Na hipótese de votarmos e concluirmos o trabalho hoje, a 

reunião de amanhã cairá. 

 Havendo concordância, encerro a discussão e coloco a matéria em votação. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que concordam com o relatório do 

Deputado Bilac Pinto permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto a matéria à votação na representação do Senado 

Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Continuamos a discussão. Está com a palavra a Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, quero falar apenas sobre esse assunto específico das creches, Sr. 

Presidente. 

 A minha sugestão é que se faça um convite ao Presidente do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação — FNDE, porque não existe só esse caso da 

metodologia inovadora que a Deputada Laura Carneiro nos relatou como exemplo, 

em que, no caso, a empresa quebrou.  

 Há também creches inacabadas mesmo tendo sido usada a metodologia 

anterior, e os prefeitos que estão lá têm problemas com os órgãos de fiscalização. 

Às vezes, já se passou uma gestão toda, e não foi terminada a creche. Há casos em 
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que faltam 15% para conclusão da obra, mas os equipamentos já passaram a se 

deteriorar e a sumir. 

 Eu sugeriria que, no caso específico, como o número é muito alto, o 

Presidente do FNDE seja convidado. Os órgãos de controle estão tentando 

estabelecer uma separação: quem tem que responder vai responder; e deve se 

arrumar um jeito para encerrar o contrato de convênio anterior. 

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

V.Exas. para saber se nós podemos receber este requerimento verbal de convite ao 

Presidente do FNDE, como propõe a Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende. 

 Se todos concordarem, o requerimento fica aprovado. Então, no âmbito da 

Comissão, entraremos em contato com o Presidente para verificar a data em que ele 

poderá vir aqui e explicar isso para nós. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se todo mundo subscrever o 

requerimento da Dorinha, podemos, Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Se for 

necessário, o Presidente do FNDE já tem um estudo bem avançado em relação à 

situação das creches. Talvez também o TCU já tenha portarias para finalizar o 

encaminhamento. Eu acho que isso poderia ajudar muito, porque há problemas 

desse tipo no Brasil inteiro. 

 Tenho certeza de que o Presidente Silvio virá a esta Comissão com prazer. 

Nós faremos o que for possível para terminar essas obras. É uma judiação ver 

crianças estudando em casebres, enquanto essas obras estão lá, inacabadas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Defiro, então, a inclusão, na 

pauta, do requerimento proposto pela Professora Dorinha Seabra Rezende e o 

submeto à aprovação, primeiro na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Da mesma forma, submeto à aprovação do Senado Federal. 

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

 Aprovado o requerimento para convite ao Presidente do FNDE. 

 Concedo a palavra ao Deputado Toninho Wandscheer. 
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 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Sr. Presidente, nós estamos 

falando de emendas de vários tipos. Mas as emendas de bancada e as individuais 

não são propostas para resolver problemas de obras inacabadas, a não ser que uma 

bancada deseje e assim queira fazê-lo.  

 Então, na minha opinião, nós não estamos falando aqui das emendas de 

bancadas nem das individuais. É claro que, se a bancada definir uma emenda para 

uma determinada obra que precisa de mais recursos, a bancada deverá, sem dúvida 

alguma, propor uma emenda para completá-la. Isso faz parte.  

Mas é preciso que fique bem claro que o que nós estamos discutindo aqui 

não leva em consideração as emendas de bancadas nem as individuais. Essas 

emendas não são colocadas para executar obras inacabadas. Elas são realmente 

para atender interesses dos Municípios que vêm, sem dúvida alguma, através dos 

Deputados e dos Senadores também.  

 Quero deixar isso claro, senão fica aquela dúvida de que os Deputados e os 

Senadores terão que colocar emendas de bancada para atender obras que já estão 

inacabadas. E não é essa a discussão aqui. E esse caso também não atingirá as 

individuais, que têm que ser colocadas para atender interesses dos Municípios. 

Para as obras inacabadas, tem que ser levado em consideração, por 

exemplo, o veto do Presidente, pois nós colocamos que o FNDE não poderia 

começar novas obras sem terminar aquelas inacabadas. Eu acho que nós temos 

que derrubar o veto, porque cabe, sim, ao gestor de cada Ministério cuidar do seu 

órgão e das novas obras que estão sendo colocadas sem se terminarem as antigas 

e inacabadas.  

Mas isso não cabe a nós Deputados, com nossas emendas, cujo valor não é 

grande coisa, é pouco para um Brasil tão grande e para tanta necessidade que os 

Municípios têm.  

 Eu só queria também colocar — o Deputado Bohn Gass não está aqui agora 

— que foi descontingenciado dos Deputados, das suas emendas individuais, 1 

milhão e 200 mil reais, que vão poder ser readequados conforme aquilo que já foi 

colocado anteriormente.  

Então, eu creio que as emendas individuais produzem, sem dúvida alguma, 

algo muito importante no Município. Elas não podem ser colocadas também para se 
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executarem obras inacabadas, porque não é essa a proposta para o uso dessas 

emendas. 

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

 Eu quero aproveitar, antes de passar a palavra ao Deputado Cacá Leão, que 

é o nosso Relator-Geral do Orçamento, para fazer um breve comentário a respeito 

das emendas individuais dos Parlamentares.  

 Deputado Bilac Pinto, eu ouço, até com certa indignação, em determinados 

momentos, que essas emendas são dos Deputados ou dos Senadores. Quero 

deixar claro que eu não tenho emenda nenhuma, que eu, como Senador, não tenho 

emenda nenhuma. Todas as minhas emendas ou vão para o Governo do Estado, ou 

para os Municípios, ou para os hospitais, ou para as unidades básicas de saúde.  

É importante que nós esclareçamos à opinião pública que essas emendas 

não vão para o Senador lá no Município de Xaxim, por exemplo, no oeste 

catarinense, e que o Senador vai lá e pega a emenda dele. Não, a emenda vai para 

o Município.  

Eu sei que eu não precisaria fazer isso, mas, por uma obrigação intrínseca, 

pessoal, por não me conformar muitas vezes com insinuações sobre essas emendas 

parlamentares, preciso dizer que elas se destinam ao desenvolvimento regional dos 

Municípios. E que bom, graças a Deus que, apesar de um momento de crise como 

este, ainda tenhamos um mínimo de emendas a distribuir! Por isso, eu queria fazer 

esse breve comentário.  

 Agora passo a palavra ao Deputado Cacá Leão. 

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

inicialmente, quero parabenizar a iniciativa da Deputada Professora Dorinha de 

apresentar requerimento para trazermos o Presidente do FNDE, o Sílvio Pinheiro, do 

partido da Deputada e do meu Estado, a Bahia, aliás, um gestor muito competente e 

que tem conseguido destravar, para esta Comissão, muita coisa no órgão. 

Esse não é um problema simples. Os Parlamentares que me antecederam já 

levantaram algumas questões. Temos que corrigir um erro de metodologia, de 

modelo. O mesmo modelo da creche para o Município de São Paulo é o da creche 

do Município de Formosa do Rio Preto, do Município de Catolândia, no Estado da 

Bahia, que tem 4 mil habitantes. Então, eu acho que existe um erro de concepção. 
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Além de tudo, há a questão da empresa, que passa por dificuldades 

financeiras e, parece-me, quebrou, e há a questão das creches que foram feitas 

através da administração direta dos Municípios. Muitos recursos, praticamente 100% 

deles, que foram repassados para os Municípios não foram suficientes para concluir 

as obras.  

 Também há a discussão que já foi levantada: a questão das emendas 

parlamentares que são impositivas, que o Deputado tem o direito de colocar no 

Município para a finalidade que ele, o prefeito ou a liderança política desejarem. 

Então, não dá para impor uma vontade ou um desejo para concluir determinado 

obra.  

Ainda existe uma questão legal. Muitas dessas obras que estão sendo 

fiscalizadas pelo Ministério Público, que estão em auditoria têm recursos, mas não 

podem receber novos recursos federais.  

 Portanto, eu acho que a discussão é bastante pertinente. Tenho certeza de 

que a vinda do Presidente do FNDE a esta Comissão será bastante esclarecedora. 

Já tive oportunidade de conversar com ele algumas vezes sobre esse tema. 

Inclusive, depois de ele ter chegado ao FNDE, já baixou algumas portarias, já tentou 

quebrar essa burocracia para algumas creches cujo problema não era muito grave, 

para que retomassem as obras, algumas das quais já foram até retomadas.  

Acho que é de grande valia a vinda do tema à Comissão, porque é um 

assunto bastante delicado. Apesar de haver teto no caso da educação, não dá para 

querermos aqui impor ao Deputado que ele coloque sua emenda individual ou a 

emenda impositiva de bancada para destinar recursos para terminar uma obra do 

FNDE ou qualquer outra que seja.  

 Na Bahia, há um caso que é emblemático, da BR-135, onde o IBAMA até hoje 

não deu licença para conclusão de quatro trechos da obra. Passaram-se vários 

anos, e o valor da obra já está defasado. Quando o IBAMA autorizar essa 

conclusão, vamos ter dificuldade com o custo da obra, com o valor para concluí-la, 

porque o tempo fez com que os recursos se desvalorizassem. 

 Então, eu acho que temos que tratar o tema das obras inacabadas com 

bastante cuidado. Não dá para engessar o Orçamento da União com determinados 
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temas. Mas acredito que também é preciso fazer o possível para encontrar um 

caminho para resolver esses problemas. 

 O intuito da minha fala foi de contribuir e também de parabenizar a iniciativa 

desta Comissão, em especial da Deputada Professora Dorinha, com relação ao 

convite ao Presidente do FNDE, o Sílvio Pinheiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. Vamos para o fim 

da nossa reunião. 

 Consulto o Deputado Bilac Pinto se quer fazer algum esclarecimento, embora 

eu acredite que o relatório de S.Exa. foi tão bem apresentado que prescinde de 

maiores explicações. Além do mais, depois as dúvidas foram suscitadas e 

esclarecidas.  

 Antes de passar a palavra à Senadora Kátia Abreu, aproveito a oportunidade 

para cumprimentar o Deputado Bilac Pinto pelo relatório e também os membros do 

Comitê de Admissibilidade de Emendas, composto pela Deputada Laura Carneiro, 

pela Deputada Carmen Zanotto, pelo Deputado Jaime Martins, pelo Deputado 

Domingos Sávio, pelo Deputado Zé Carlos, pelo Deputado Toninho Wandscheer, 

pelo Senador Benedito de Lira e pelo Senador Cidinho Santos 

 Deputado Bilac Pinto, faço um agradecimento especial a V.Exa. pela presteza 

e pela dedicação ao elaborar o relatório no tempo certo e ideal da nossa Comissão.  

 Muito obrigado.  

 Passo a palavra à Senadora Kátia Abreu. 

 A SRA. SENADORA KÁTIA ABREU - Sr. Presidente, eu gostaria, se fosse 

possível, que pedissem ao Presidente do FNDE que trouxesse um relatório de todas 

as creches do Brasil, com a situação delas em cada Município, em cada Estado, 

para ser distribuído entre os Parlamentares, e termos uma noção de quanto custaria 

terminar essas obras. 

 Antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui outra sugestão para reflexão na 

próxima reunião ou em outra oportunidade, pois não sei se ainda será possível.  

 Refiro-me a uma pesquisa que saiu ontem em relação ao tratamento de 

esgoto no Brasil. É uma coisa assustadora! No Brasil, o esgoto de 45% da 

população não recebe qualquer tratamento. No Rio de Janeiro, essa porcentagem 

chega a 70%.  
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Portanto, eu penso, Sr. Presidente, que, da mesma forma que as emendas 

individuais são vinculadas à saúde, talvez pudéssemos abrir emendas individuais 

para o esgotamento sanitário, como já falei com o Relator, que vai receber uma 

solicitação minha. Então, penso que também que uma das duas emendas 

individuais de todo País pudesse ser impositiva, obrigatória para o esgotamento 

sanitário.  

 Isto aqui é saúde, Sr. Presidente, isto é uma vergonha nacional. Não estamos 

aqui querendo achar culpados A, B, C ou D. Mas é um fato que temos que reverter. 

Então, se uma das duas emendas obrigatoriamente for para esse fim, eu acho que o 

Congresso Nacional dará uma grande contribuição ao nosso País, o que é nossa 

obrigação.  

 Obrigada. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Sr. Presidente, só uma 

questão. Eu discordo da Deputada, porque o Paraná coloca sempre os recursos na 

educação, que também é área de grande importância. Se formos engessar e 

determinar onde vamos ter que colocar as emendas, pode ser que o nosso Estado 

não tenha interesse tão grande nisso, já que dispõe de grande quantidade de 

esgotos sanitários prontos.  

 O Paraná é um dos Estados que tem uma das maiores coberturas de 

esgotamento sanitário, devido ao bom trabalho que faz. Mas, na educação, nós 

temos que recuperar os institutos federais, que precisam ser reconstruídos. E há 

outras obras importantes na área da educação.  

Então, só quero colocar o contraponto de que não devemos engessar as 

emendas, deixando que sejam liberadas de acordo com o interesse de cada Estado. 

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

 Deputado Bilac Pinto, eu não sei se não seria interessante a flexibilização das 

emendas impositivas de bancada, cujo valor, evidentemente, permaneceria o 

mesmo. E não seria nem razoável que eu defendesse outra coisa que não fosse a 

ampliação da emenda, ao invés da redução.  

Mas, de repente, eu sugeriria que a emenda fosse flexibilizada e que nós 

pudéssemos investir em educação, em saúde, em saneamento, já que essa emenda 

tem um valor “x”. 
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 Por exemplo, no meu Estado, cerca de cem Municípios nem sequer têm 

projeto de saneamento básico. Até quero anunciar que vai ser uma luta de minha 

parte, para não dizer uma briga, para inserir recursos no Orçamento e para que o 

Governo possa financiar, pelo menos nessa primeira leva, a execução dos projetos.  

Não adianta nós alocarmos recursos para resolver o problema do 

saneamento básico se não existirem os projetos. Mas dá para fazer isso em parceria 

com as companhias de saneamento locais ou com os institutos próprios de 

saneamento, e por aí vai. Mas o projeto é uma coisa importante, fundamental. 

 Então, eu estou imaginando que, se uma emenda de bancada de Santa 

Catarina pudesse ser mais flexível, poderíamos colocar aproximadamente 30 

milhões ou 40 milhões de reais para saneamento básico, para desenvolver os 

projetos. E aí resolveríamos os projetos de todos os Municípios de Santa Catarina. 

 Essa é só uma sugestão, porque, com o tempo, nós temos que ir aprimorando 

as nossas ações de acordo com as necessidades da ponta. E acho que essa 

iniciativa seria uma iniciativa um tanto quanto interessante.  

 Deputado Toninho, V.Exa. deseja usar a palavra? 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Eu concordo plenamente 

com V.Exa. Sr. Presidente.  

Eu acho que, se tivéssemos possibilidade de fazer até quatro emendas —

poderia ser uma, duas ou três, dependendo do interesse de cada Estado —, seria 

fantástico. Não sei se para este momento ainda é possível, eu acho que não o é 

mais. Se não puder ser agora, eu acho que, para o ano que vem, seria importante 

essa mudança. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas eu acho que é 

interessante essa questão e vou fazer um pedido para a assessoria nesse sentido. 

 Nós estamos para apreciar o PLN dos vetos da Presidência da República. 

Quem sabe nós não voltamos a inserir a flexibilização nesse PLN que retornou para 

cá? Então, eu quero fazer essa recomendação às nossas assessorias, para que 

possamos discutir e, evidentemente, colocar essa matéria à deliberação de V.Exas. 

 Isto posto, vamos para o encerramento, então. 
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 Informo que, em virtude da aprovação de todas as matérias constantes da 

pauta, cancelo a reunião extraordinária prevista para amanhã, como já havia 

mencionado em resposta à questão de ordem feita pelo Deputado Bohn Gass. 

 Informo também que, na próxima quinta-feira, dia 28, às 10 horas, no Plenário 

2, haverá reunião de audiência pública, com a presença do Dr. Cláudio Castello 

Branco, Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, que 

apresentará a esta Comissão o relatório de políticas e programas do Governo.  

Esse tema é importante, e eu gostaria que os Parlamentares desta Comissão 

estivessem presentes na audiência. Vou repetir: na próxima quinta-feira, dia 28, às 

10 horas, no Plenário 2, haverá reunião de audiência pública, com a presença do Sr. 

Cláudio Castello Branco, Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de 

Contas da União, que apresentará a esta Comissão o relatório de políticas e 

programas de Governo. 

 Além disso, eu gostaria de lembrar que, na segunda-feira, dia 2 de outubro, 

às 14h30min, no Plenário 2, haverá palestra sobre elaboração de emendas 

referentes à Lei Orçamentária Anual de 2018. Essa também é uma informação 

importante principalmente para as assessorias dos nossos Parlamentares. 

Portanto, na segunda-feira, dia 2 de outubro, às 14h30min, no Plenário 2, 

haverá palestra sobre elaboração de emendas referentes à LOA de 2018. Esse tema 

é bem importante e interessante. 

 Concedo a palavra ao Deputado Toninho Wandscheer. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Sr. Presidente, não seria 

necessário que a votação do PLN ocorresse antes da elaboração das emendas? 

Não vai ter nenhuma influência? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Acredito que não, porque as 

emendas terão prazo. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Nós levantamos aqui a 

possibilidade de fazer quatro emendas. Eu vejo uma situação muito favorável para 

as bancadas fazerem dessa forma. Então, seria razoável se pudéssemos votar o 

PLN antes. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu acho que uma questão não 

exclui a outra. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1378/17  26/09/2017 
 
 

 28

 Eu já fiz essa recomendação. O Relator é o Deputado Hugo Motta. Então, 

vamos pedir ao Relator e a sua assessoria para agilizar essa questão, porque seria 

importantíssimo não criar nenhum conflito ou confronto com essa nossa intenção, 

esse nosso desejo de desmembrar ou flexibilizar as emendas impositivas de 

bancada. Eu acho isso importantíssimo para os nossos Municípios. (Pausa.) 

 Alerta-me a assessoria que, se o projeto for votado depois, as bancadas 

também poderão fazer alteração depois e, em vez de marcar duas, poderão marcar 

quatro. Evidentemente, se houver aquiescência do Plenário, daremos continuidade 

ao que ficar efetivamente decidido. 

 Concedo a palavra ao Deputado Bilac Pinto. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, quero apenas colaborar 

com a sua colocação. 

 O Deputado Hugo Motta, Relator dessa matéria, ainda não entregou o 

relatório. Será que ele não poderia fazer uma alteração no prazo de entrega dessas 

emendas, evidentemente com a anuência do Plenário da Comissão Mista de 

Orçamento? 

 Peço que V.Exa. faça uma consulta sobre isso. Quem sabe assim nós 

estaremos colaborando para fazer as redefinições dos critérios da utilização dessas 

emendas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. poderia repetir? 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - A assessoria do Partido da República 

está me alertando para o seguinte: que o Deputado Hugo Motta ainda não entregou 

o seu relatório. 

 Pergunto, considerando a sua iniciativa de reapresentação das emendas com 

destinações, se não poderíamos fazer alteração do prazo de entrega dessas 

emendas e, depois, fazer as redefinições das suas utilizações, conforme V.Exa. 

quer. (Pausa.) 

 O relatório ainda não foi entregue. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas ainda cabe emenda ao 

PLN? (Pausa.) 

 Não cabe mais emenda. Mas S.Exa. pode fazer uma emenda de Relator. 
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O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - S.Exa., como Relator, pode fazer as 

emendas e, evidentemente, as modificações e submetê-las à apreciação do 

Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Isso foi muito bem lembrado 

por V.Exa. 

 Eu transfiro essa incumbência à nossa assessoria. Depois eu gostaria de 

conversar com o Deputado Hugo Motta para pedir a S.Exa. que agilize essa 

questão. 

 Neste momento, agradeço a presença dos Parlamentares desta Comissão, 

agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.  




