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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Declaro iniciada a 5ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada a apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Não havendo quórum para deliberação na representação da Câmara dos 

Deputados nem na representação do Senado Federal, suspendo a presente reunião 

e convoco a sua continuação para amanhã, dia 18, quarta-feira, às 15 horas. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1552/17  18/10/2017 
 
 

 1

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Carmen Zanotto) - Senhoras e senhores, 

declaro reiniciada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

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

 Declaro também que nós estamos suspendendo esta reunião por 30 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

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

declaro iniciada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias em pauta. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das 

seguintes atas por elas terem sido distribuídas anteriormente: ata da 4ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2017; e ata da 4ª Reunião de 

audiência pública, realizada no dia 28 de setembro de 2017. 

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

manifestem. (Pausa.) 

 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. e os Srs. Deputados que aprovam as atas permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 O mesmo eu faço na representação do Senado Federal. 

 As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam as atas permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Vamos à Ordem do Dia. 

 Apreciação das emendas a serem apresentadas pela Comissão à Lei 

Orçamentária de 2018, Projeto de Lei nº 20, de 2017 - CN. 

 Foram apresentadas 106 emendas pelos membros da Comissão Mista de 

Orçamento.  

 Passo, então, a palavra à Relatora, a Deputada Carmen Zanotto, para 

apresentar suas sugestões de emenda e possíveis discussões, se for o caso.  

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

Dário Berger, do meu Estado, colegas Deputados e Deputadas, Senadores e 

Senadoras, inicialmente eu quero agradecer a honra de relatar as emendas 

apresentadas na Comissão Mista de Orçamentos. 
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 Informo aos colegas que houve 106 emendas apresentadas à nossa 

Comissão, mas temos apenas 4 emendas que poderão ser aprovadas e outras 4 de 

remanejamento. 

 O trabalho realizado a partir da apresentação das emendas e o 

acompanhamento das emendas que foram apresentadas nas Comissões Temáticas 

da Câmara e do Senado facilitaram, e muito, o trabalho da relatoria e o acordo 

construído com todos os pares para que pudéssemos estar aqui apresentando 

emendas que não foram contempladas, mas que são fundamentais para o processo 

orçamentário, especialmente para atendermos aos Municípios e às suas demandas. 

 Quero registrar que as emendas foram muito importantes, porém não temos 

espaço para contemplar todas que foram apresentadas. Por isso, sob a sua 

Presidência e o seu comando, construímos um acordo com os colegas. Faço aqui, 

então, a apresentação das primeiras quatro emendas. 

 Sr. Presidente, lembro que esta Comissão teve a sensibilidade de olhar para 

os nossos Municípios ao apresentar uma emenda da Fundação Nacional de Saúde 

— FUNASA, de autoria da Senadora Lúcia Vânia e do Senador Valdir Raupp. Eu me 

refiro à Emenda nº 1052206810GE0001, para implantação, ampliação e melhoria de 

sistemas públicos de esgotamento sanitário em Municípios com população de até 50 

mil habitantes, exclusive regiões metropolitanas ou regiões integradas de 

desenvolvimento econômico. São recursos de investimento que, conforme acordado, 

estaremos fechando os valores a partir do desenho da nossa peça orçamentária. 

Essa, então, é a primeira emenda ao nosso Orçamento. 

 A segunda emenda, Sr. Presidente, é do Deputado Wellington Roberto, para 

o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — DNOCS, de nº 

185442088140N0001, para recuperação e adequação de infraestruturas hídricas. 

Também são recursos de investimento. 

 A terceira emenda vai para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária — INCRA, de autoria do nobre Deputado Marcon, de nº 

216312066211D0001, para obtenção de imóveis rurais para a criação de 

assentamentos da reforma agrária. Esta também é emenda para investimento. 

 Todas são absolutamente importantes. Não deixando a educação de fora, há 

a emenda do Deputado Jorge Solla para o Ministério da Educação, de nº 
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1236420808282, para estruturação e expansão de instituições federais de ensino 

superior — também são recursos de investimento —, para dar corpo, musculatura e 

desenvolvimento às universidades. 

 Eu peço só um segundo, nobre Senador, para verificar uma informação. 

 (Pausa prolongada.) 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, cometi um 

equívoco quando citei apenas o nome de um dos autores da emenda, e são dois 

autores. O Deputado Zé Carlos também é autor da emenda do INCRA. Essa 

emenda, portanto, é apresentada por dois autores. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Há ainda as emendas de 

remanejamento, Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - A pedido da assessoria técnica, 

eu vou repetir a última emenda, que é a da educação. 

 Vocês não pegaram a da educação ou a do INCRA? (Pausa.) 

 Eu vou repetir para não haver nenhuma dúvida, mas não foi nenhuma 

emenda de remanejamento, porque não chegamos a elas. 

 Emenda do INCRA, dos nobres Deputados Marcon e Zé Carlos, de nº 

216312066211B.0001, para obtenção de imóveis rurais para a criação de 

assentamentos da reforma agrária. 

 Vou iniciar as emendas de remanejamento agora. 

 Emendas de remanejamento.  

 Foram apresentadas quatro emendas. 

 Emenda apresentada pelos Deputados Bohn Gass e Marcon, que são iguais, 

para o Ministério do Desenvolvimento Social e Administração Direta, de nº 

08306206927980001, para aquisição e distribuição de alimentos da agricultura 

familiar, para promoção da segurança alimentar e nutricional e outras despesas 

correntes. É uma emenda de remanejamento com ajuste da fonte de cancelamento, 

conforme acordado. 

 Há duas emendas de remanejamento para as quais pedimos permissão, Sr. 

Presidente, a fim de também trabalharmos a questão da fonte de remanejamento. 

Elas são dos Deputados Edio Lopes e Hugo Leal, para o Fundo Nacional de Saúde, 
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para atenção à saúde das populações específicas da Região Amazônica. É uma 

emenda de remanejamento com ajuste de fonte de cancelamento. 

 Emenda da Deputada Josi Nunes, para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, de nº 12368208020RP0001, para apoio à 

estruturação para a educação básica. Emenda de remanejamento que fica com a 

mesma observação da possibilidade de ajuste da fonte de cancelamento. 

 A última emenda de remanejamento é do Deputado Marcon, para o INCRA, 

de nº 213632066210T0001, para a promoção da educação no campo. Ela está 

corretíssima. 

 Essas são as emendas de remanejamento que foram apresentadas na nossa 

Comissão. 

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

 Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. 

 As emendas sugeridas estão em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Da mesma forma, submeto à aprovação da representação do Senado 

Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Cumprimento a Relatora pelo relatório, pela capacidade de síntese e pela 

competência e complacência que teve ao longo dessas amplas discussões, que 

terminaram. Concluímos com um entendimento bastante interessante, inclusive com 

a última sugestão da expansão do ensino superior, que, em minha opinião e na 

opinião do Deputado Domingos Sávio, do Deputado Toninho, do Deputado Bohn 

Gass, do Deputado Edio Lopes e também de V.Exa., sintetiza bem um sentimento 

que se tem hoje das universidades federais, que sofreram solução de continuidade 

em virtude da falta de recursos. 
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 Agora, preocupados com isso, alocaremos um recurso importante para 

universidades, como o polo de Blumenau, por exemplo, que é uma preocupação 

grande de Santa Catarina, de Joinville, para que possa sair do papel e 

definitivamente ser implantado. 

 Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

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

Parlamentares, em especial nossa colega Deputada Carmen Zanotto, a quem quero 

cumprimentar pelo brilhante relatório e principalmente pelo espírito democrático. 

 Quero cumprimentar V.Exa., Sr. Presidente. A reunião preparatória que 

tivemos não é novidade para ninguém, é bom que o Brasil, aliás, saiba disso. 

 Esta é uma Comissão especial, uma Comissão que traz talvez a simbologia 

de ser a mais importante do Congresso, porque trata do dinheiro do povo brasileiro. 

Ela reúne Parlamentares da Câmara e do Senado e tem a missão extremamente 

importante de buscar não só definir a aplicação desses recursos públicos como 

fiscalizar a aplicação deles. 

 Então, o que fizemos hoje foi muito bem conduzido por V.Exa. Quero aqui 

fazer este registro, porque realizamos uma reunião preparatória absolutamente 

democrática. Senadores e Deputados das mais diversas correntes ideológicas e 

partidárias puderam se debruçar sobre centenas de propostas, mas havíamos que 

confluir para quatro temas. Os quatro temas que ganharam, eu diria por 

unanimidade, de fato encontram na sociedade brasileira também um clamor para 

que sejam atendidos. 

 É claro que alguém poderia aqui dizer de várias outras áreas que nos 

preocupam também, como a segurança pública, etc., mas elas já estão 

contempladas no Orçamento. São quatro itens que fortalecemos no Orçamento. É 

bom que a sociedade compreenda isso, porque, senão, fica parecendo que os 

outros itens, como cultura e segurança pública, não estão sendo contemplados. É 

claro que todos estão contemplados no Orçamento.  

 A nossa Comissão só podia trabalhar em quatro. Esses quatro itens 

indiscutivelmente foram frutos de consenso, tanto a questão da água no DNOCS, 

que é fundamental para alcançarmos principalmente regiões mais áridas, que hoje 

sofrem com ausência da água, até para beber; como a questão do saneamento na 
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FUNASA, para tratarmos e recuperarmos os rios, a partir do tratamento do esgoto, 

da recuperação dos rios, dos córregos, do meio ambiente. 

 Igualmente, há uma preocupação com os assentamentos, com as 

comunidades que precisam ter o direito de acesso à terra. Aí o Orçamento estava 

fragilizado, com ausência de recursos específicos para a aquisição dessas terras. 

Não se pode ficar falando em reforma agrária o tempo todo se não se dispuser de 

recurso orçamentário para efetivamente fazer a reforma. 

 Por último, aquilo que talvez tenha inspirado um sentimento de maior 

confluência de ideias, o fortalecimento do ensino superior no Brasil, no momento em 

que as universidades padecem por uma carência orçamentária, tendo, inclusive, 

algumas obras paralisadas, com dívidas até no custeio. 

 Quero cumprimentar V.Exa., que foi um dos autores da iniciativa. Tive a 

felicidade de poder alertar para a necessidade de que esse item não ficasse fora. 

Tivemos o apoio unânime dos partidos presentes e da Relatora. 

 Portanto, há o fortalecimento das universidades do ensino público de nível 

superior, porque aí podemos tratar das universidades e até do ensino público de 

nível superior nos institutos federais. Enfim, a rubrica que trata do ensino público de 

nível superior sairá fortalecida da Comissão de Orçamento, o que, sem dúvida, é 

uma iniciativa que tem a marca da gestão de V.Exa. nesta Comissão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Domingos Sávio, que certamente sintetizou o nosso esforço de horas de discussão, 

que culminou nesse entendimento, que é um reforço — é bom que fique bem 

explicitado. 

 Isso não significa que as outras áreas não foram contempladas. Todas foram, 

como a segurança, que é uma questão que está sempre muito contemplada nas 

Comissões, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, e também outras 

questões. 

 Porém, a questão da FUNASA é extremamente importante, é fundamental 

para o desenvolvimento regional deste País, para o saneamento propriamente dito, 

que envolve saúde, envolve limpeza dos nossos córregos, dos nossos rios e vai 

atingir os Municípios de até 50 mil habitantes. 
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 Deputado Toninho, para V.Exa. ter ideia, em Santa Catarina ainda há mais de 

cem Municípios que nem sequer têm projetos de coleta de resíduos e de 

saneamento básico. Se não há projeto, imagine saneamento básico propriamente 

dito. Santa Catarina é um Estado bastante avançado, mas a questão do saneamento 

básico é muito grave. 

 Fiquei muito feliz com a aprovação dessa emenda. Foi uma medida 

extremamente acertada, junto com o DNOCS, para levar água para o Nordeste, que 

está vivendo uma seca sem precedentes na sua história. A água é um bem 

essencial à vida, e temos que fazer todo esse esforço. 

 Também cito a questão do INCRA, com relação às desapropriações, que gera 

muita polêmica e, inclusive, opiniões divergentes. Estamos preocupados com esse 

tema e demonstramos isso aqui na Comissão. 

 O tema do ensino superior, então, nem se fala. Quero louvar a atitude em 

relação à expansão das universidades federais, que realmente foi importante. A 

ampliação delas é necessária, mas tudo tem que ser feito com certo equilíbrio fiscal, 

sob pena de incorrermos no problema que acabamos percebendo neste momento 

de não conseguirmos avançar por falta de recursos. 

 Agora, quem sabe, com essa iniciativa e com as iniciativas vindouras dos 

próximos orçamentos, possamos dar uma solução de continuidade a esse grave 

problema que está relacionado ao ensino superior em nosso País. 

 Com a palavra o Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

quero externar a grata constatação — é a primeira vez que participo da Comissão de 

Orçamento — de ver um tema que é muito complexo, e poderia ser muito polêmico, 

que é escolher, de 106 emendas, 4 emendas de remanejamento e 4 emendas a 

serem apresentadas em nome da Comissão. Portanto, só o número das emendas 

apresentadas daria o tamanho da complexidade e de uma possível polêmica na 

escolha. No entanto, para a minha surpresa, talvez tenha sido a reunião mais 

tranquila, em que se conseguiu chegar a um consenso sem nenhuma polêmica. 

 Atribuo grande parte dessa situação à condução que V.Exa. vem dando em 

todas as reuniões desta Comissão, Senador Dário Berger. Por isso, aproveito a 

oportunidade para parabenizar V.Exa. por essa tranquilidade, esse espírito 
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democrático e essa gentileza com que nos tem tratado nas reuniões. Talvez esse 

tenha sido o fator mais importante para que se chegasse a uma decisão tão 

complexa e importante sem nenhum trauma. 

 Aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho da Deputada Carmen 

Zanotto, Relatora desse projeto, que também, com a sua característica de tentar 

contemplar e de falar baixinho, explicando para todo mundo o que está 

acontecendo, contribuiu para que se chegasse a um momento tão importante com 

tamanha facilidade. 

 Portanto, agradeço por uma emenda minha e do Deputado Marcon, de 

tamanha importância, que é a garantia de legalização de assentamentos da reforma 

agrária brasileira, tenha sido uma das 4 contempladas dentre as 106 apresentadas. 

 Parabéns a V.Exa.! Parabéns à Deputada Carmen Zanotto pelo trabalho 

realizado! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Parabéns a V.Exa., que 

participou ativamente e foi contemplado dentre as 106 propostas. V.Exa. foi 

vencedor, vamos dizer assim. Isso demonstra que a sua participação nesta 

Comissão tem sido marcada de grande sucesso e pleno êxito em defesa do seu 

Estado. 

 Agradeço as palavras de V.Exa. a minha pessoa. Quero expressar aqui 

profunda honra, consciente da grande responsabilidade que tenho, mas, se não 

existir a compreensão dos prezados e distintos amigos Parlamentares, não 

avançamos. 

 Percebo essa disposição e também percebo que a minha condução é no 

sentido de buscar o entendimento, que ele possa contemplar, se não a todos, pelo 

menos a ampla maioria. Se isso acontecer, vamos continuar avançando sempre por 

meio do entendimento. Por isso, quero parabenizar V.Exa. 

 O Deputado Edio Lopes está pedindo a palavra, mas o Deputado Bohn Gass 

já está a postos. Então, peço licença para passar a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

Em seguida, ouviremos o Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Senador Dário Berger, também quero 

reconhecer o trabalho desta Comissão. Além de saudar V.Exa. pela coordenação, a 

Relatora, a Deputada Carmen Zanotto, e os colegas Deputados, porque todos 
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fizeram um esforço, também ressalto o trabalho dos consultores, a assessoria e 

quem colaborou aqui. 

 E além desse reconhecimento que já foi feito, quero expressar uma 

preocupação, que também é desta Comissão, frente ao Governo. Nesta Comissão 

de Orçamento, Senador e colegas Deputados, ainda não recebemos as alterações 

da meta fiscal. O Governo aumentou a meta, mandou o orçamento para nós e não 

fez essa alteração. 

 Nesta Comissão eu questionei isso, e fizemos uma obstrução parcial para não 

aprovarmos a alteração de meta que o Governo estava propondo, porque é uma 

preocupação fiscalista, que prejudica a economia do País. 

 Nós fomos chamados à responsabilidade — vamos dizer assim —, porque o 

Governo precisava e tinha pressa em aprovar a tal da meta fiscal. Ele fez isso no 

Congresso Nacional, porque tinha pressa. 

 Qual é a pressa do Governo? Ele fez esta Comissão aprovar com rapidez a 

meta fiscal e ali em votação no Congresso Nacional e não mandou a peça. O 

Orçamento está aqui com 139 bilhões — os assessores podem me ajudar. A meta 

foi alterada para mais 20 bilhões. E nesses 20 bilhões, queremos que a agricultura 

familiar tenha recurso, que as compras públicas tenham recurso, que as 

universidades tenham recurso e que os programas sociais tenham recurso. 

Esperamos que os programas em todas as áreas de reforma agrária e importantes 

para este País, como os de ampliação na área da educação, o Minha Casa, Minha 

Vida e o Mais Médicos, possam estar incluídos. Mas nós não temos o envio da meta 

por parte do Governo. 

 Nesse sentido, Presidente, quero manifestar a V.Exa. que esta Comissão não 

está sendo respeitada pelo Governo. E eu sugiro a V.Exa. que tomemos uma 

atitude. 

 Vou ser solidário com o Relator de receita se ele fizer a adequação de acordo 

com o que foi aprovado, mesmo que o Governo não tenha mandado. A partir daí 

teremos a possibilidade de colocar as emendas que queremos, de dialogar com os 

setores, que hoje estão órfãos, a fim de desenvolvermos o País. Então, eu quero 

manifestar essa desconsideração por parte do Governo. Ele forçou uma aceleração 

na votação, forçou uma rapidez, e não mandou nada. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1552/17  18/10/2017 
 
 

 10

 O Governo tem problemas internos, e todos sabem muito bem disso, porque a 

Comissão de Constituição e Justiça está apreciando a questão — o Presidente 

Temer tem que responder pelos crimes que cometeu, perante o STF. E o Presidente 

está dando um jeito de resolver a votação, resolver os votos dos Deputados, aí ele 

tem pressa. Como ele tem pressa, ele resolve. Mas, para resolver os problemas do 

País, que está precisando de recursos, ele não quer ter pressa. Não podemos 

aceitar isso. Esta Comissão está sendo desrespeitada.  

 Eu quero ser solidário, Presidente. Temos que tomar uma atitude em relação 

ao Governo, que está desrespeitando a Comissão. 

 Quero lembrar também que nós fizemos uma combinação em relação ao 

nosso projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, à época, que foi votada 

aqui por comum acordo. Lembro que foram efetivados vetos, por parte do Governo, 

que vieram com correções depois, solicitadas por nós parcialmente — não nos 

sentimos contemplados e queríamos derrubar os vetos —, mas era preciso um 

relatório interno aqui da Comissão. E esse relatório, ao que me consta, não foi feito 

ainda. Então, eu quero sugerir que apreciemos esta matéria, porque, se tivermos 

uma votação nos próximos dias, Senador, isso deverá ser levado a uma sessão no 

Congresso Nacional, e precisamos, primeiro, apreciar aqui. Queremos fazer o 

debate em cima desses pontos. 

 Eu queria fazer esses dois registros para o bom andamento dos trabalhos. 

Quando depende só de nós, fazemos bem, mas, quando depende do Governo 

Temer, a coisa não funciona. Eu quero fazer exatamente este registro. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu o cumprimento e registro 

que a participação de V.Exa. nos entendimentos foi extremamente importante. 

V.Exa. acabou sendo um grande vencedor, sugerindo emendas tanto para o INCRA 

quanto para a expansão do ensino superior. V.Exa. também conseguiu concordância 

da Comissão sobre a questão da FUNASA, em relação ao saneamento, algo com o 

qual não há como não concordar; e sobre a questão da água, através do DNOCS. 

Essas questões são emergenciais, e V.Exa. teve uma grande participação que 

culminou nesse importante entendimento. 

 Muito obrigado a V.Exa. 
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 Concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 

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

Srs. Deputados, Srs. Senadores. 

 Sr. Presidente, eu ocupo este espaço e vou ser bastante breve, mas não 

poderia começá-lo sem que, antes, até por uma questão de justiça, fizesse aqui o 

reconhecimento à forma com que V.Exa., Senador Berger, tem conduzido esta 

Comissão.  

 Nós que temos participado ativamente dos trabalhos, tanto aqui no plenário 

quanto na sala da Presidência, nas tratativas que deverão nortear os trabalhos no 

Plenário, somos testemunhas, Sr. Presidente, da paciência com que V.Exa. tem 

ouvido e contemporizado os intermináveis pleitos que campeiam por esta Comissão. 

 Portanto, se esta Comissão hoje está levando o nosso trabalho a bom termo, 

devemos — e muito — ao espírito de comando com que V.Exa. tem norteado esta 

Comissão. Nós precisamos fazer este reconhecimento de público, Sr. Presidente.  

 Por último, quero dizer que, quanto à seleção ou às sugestões de emendas, 

eu creio que o trabalho feito pela nossa Relatora foi bastante importante, bastante 

criterioso. Nós vimos contemplar o Nordeste no que diz respeito ao DNOCS. Vimos 

contemplar o resto do País no que se refere à água. Também temos absoluta 

certeza de que a nossa Amazônia, Sr. Presidente, que é dois terços do território 

nacional, também será contemplada no que se refere à questão da saúde dos 

nossos ribeirinhos  

 A Marinha mantém um papel primordial, essencial, indispensável no 

atendimento àqueles ribeirinhos. Na imensidão da Amazônia, há rios dos quais a 

maioria dos brasileiros nem sequer ouviu falar. O Brasil pensa que os rios da 

Amazônia são somente o Rio Solimões, o Rio Amazonas e o Rio Negro. Nós temos 

centenas, quem sabe milhares de rios, e só a Marinha às vezes consegue levar um 

médico, um dentista àquele ribeirinho que está ali como sentinela avançada do 

território nacional, naquela imensidão tão esquecida do Brasil. 

  Eu acho que o alcance destas emendas selecionadas contempla as mais 

diversas regiões deste País. Fica aqui o nosso reconhecimento. Tenho certeza de 

que a Deputada Relatora encontrou e encontrará o meio necessário para que essas 

situações sejam consolidadas no Orçamento que iremos votar muito em breve. 
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 Eram essas as minhas palavras. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Saliento que a participação de 

V.Exa. também foi muito importante para a construção do entendimento.  

 V.Exa. sabe — eu não preciso exagerar na minha afirmação — que, se não é 

o mais assíduo, é um dos mais assíduos membros desta Comissão. E não é só 

assíduo, é atuante. Além de atuante, tem um papel preponderante na defesa do seu 

Estado. 

 As propostas que, percebo, vêm, vieram e vão vir de V.Exa. são sempre 

muito equilibradas, racionais, com o intuito de trazer, no fundo, a resolução para os 

problemas emergenciais e graves que nós enfrentamos em nosso País.  

 Então, eu quero agradecer. a participação de V.Exa. nesta Comissão e 

expressar o meu reconhecimento ao trabalho de V.Exa. Tenha a certeza de que 

temos ainda um longo caminho pela frente, na construção de uma peça 

orçamentária que possa ser a mais equilibrada possível. Então, muito obrigado a 

V.Exa. 

 E, para concluir os trabalhos, antes de passar a palavra a V.Exa., Deputada 

Carmen Zanotto, eu quero parabenizá-la pelo relatório, pela construção desse 

entendimento. O papel de V.Exa. foi preponderante e fundamental. O equilíbrio, a 

serenidade e o espírito democrático que demonstrou, dando acesso à ampla 

discussão, permitiu, ao final, chegarmos a um entendimento. Isso é mérito de 

V.Exa., a quem eu, mais uma vez cumprimento e transmito a minha admiração pelo 

seu trabalho e sua história de relevantes serviços prestados ao Estado de Santa 

Catarina. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada, nobre Senador Dário, 

nosso Presidente. 

 Eu quero dividir essa vitória com o coletivo dos colegas Deputados e 

Deputadas, Senadores e Senadoras, através da Presidência de V.Exa., o que nos 

permitiu fazer com que um conjunto de 106 apresentações pudesse ser 

contemplado da melhor forma possível, exatamente pelo debate e pela construção, 

na busca do entendimento do que era o melhor para deliberarmos. Repito que todas 

as emendas apresentadas são importantes e estão na peça orçamentária.  
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 Quero dizer ao Deputado Edio Lopes que vou um pouquinho mais longe com 

relação à fala de S.Exa. Eu sou enfermeira de formação, fui Secretária Municipal e 

Secretária de Estado de Santa Catarina e conheço a realidade da assistência à 

saúde da população ribeirinha, o trabalho feito pela Marinha do Brasil.  

Senador, quando nós reclamamos, em Lages, de um tratamento fora de 

domicílio – TFD de 8 horas é por causa da necessidade de saída de um Município 

até a Capital do Estado, porque alguns serviços só estão lá. Mas Santa Catarina já 

tem o desenho das macrorregiões com praticamente todos os serviços da média e 

da alta complexidade. É só ir lá para ver como é realizado esse trabalho e o quanto 

ele é importante para essa população. É o único acesso às ações e serviços de 

saúde que a população tem.  

 Então, essa é a razão da defesa que está havendo nos últimos anos, tanto na 

Comissão de Seguridade Social e Família quanto aqui e em outras Comissões, para 

um olhar diferenciado para essa região, Senador. Com relação à diferença per 

capita entre os Estados brasileiros, nas ações e serviços de saúde da média e alta 

complexidade, eu espero que, um dia, essa luta não seja apenas do Sul — para 

equiparar o per capita de Santa Catarina com o do Paraná e do Rio Grande do Sul 

—, mas que seja uma luta do Brasil, para equiparar o per capita do Norte e do 

Nordeste com o do Sul ou Sudeste deste País. 

 Eu não consigo entender que, nas ações de serviços de saúde, haja 

brasileiros com valores monetários diferentes. Há Estados que ganham muito pouco 

para fazer as ações e serviços de saúde e Estados que, embora não estejam 

ganhando muito, vamos dizer assim, estão um pouco mais equilibrados no seu per 

capita. 

 Agora, quando nós nos debruçamos para olhar os valores per capita, 

Deputado Edio, eu quero lhe dizer que é muito triste. Quando falamos de tratamento 

fora de domicílio, não dá para comparar o custo de deslocamento de um catarinense 

ao de uma pessoa que vive, em especial, na Região Amazônica ou em outras 

regiões menos favorecidas deste País em termos de estruturas de saúde lá 

implantadas. 
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 Então, Sr. Presidente, muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade que 

tive de ser Relatora. Agora, este não é o relatório da Deputada Carmen, este é o 

relatório da nossa Comissão Mista de Orçamento, presidida por V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. Eu que agradeço a 

V.Exa. 

 Partindo para o encerramento, eu só quero mencionar que nós homens 

públicos temos muitas responsabilidades. E quero destacar aqui que uma das mais 

sublimes missões que nós temos é lutar diariamente, incansavelmente, para reduzir 

as desigualdades sociais e as diferenças que ainda existem neste País. 

O Deputado Edio Lopes, a quem eu quero parabenizar, é um defensor 

ferrenho desse conceito. Também parabenizo a Deputada Carmen, que foi 

Secretária de Estado. Eu fui Prefeito na época em que a Deputada Carmen foi 

Secretária de Estado. A nossa amizade, que vem de longa data, avançou muito no 

dia a dia, na tentativa de vencer as barreiras e os obstáculos que a vida nos impôs 

naquela oportunidade, eu dirigindo a Prefeitura de Florianópolis, e ela dirigindo os 

destinos da Secretaria de Estado de Educação. E, diga-se de passagem, nós temos 

muita saudade daquele tempo, a população tem muita saudade daquele tempo, 

quando nós implementamos já uma filosofia de gestão de resultados, que, 

certamente, é uma das razões que me trouxe para o Senado Federal.  

Portanto, num país como o nosso, de dimensão continental, rico, próspero, de 

pessoas extremamente preparadas e inteligentes e com um desenvolvimento 

tecnológico e cientifico de causar inveja a muitos países do mundo inteiro, eu não 

posso me conformar que as diferenças sociais ainda tenham essa envergadura que 

estamos percebendo no dia a dia. 

 Então, o nosso trabalho se engrandece quando, efetivamente, nós temos 

essa responsabilidade em nossa consciência, porque essa não é uma questão só de 

retórica, mas uma questão de ações, de atitudes, que precisa ser enfrentada.  

 Espero que este nosso desabafo aqui possa ecoar nos ouvidos daquelas 

pessoas que têm ainda maior responsabilidade do que nós, porque de nada adianta 

vivermos num país onde somos separados por avenidas: de um lado, uma avenida 

altamente desenvolvida de forma urbanística, com qualidade de vida, e, de outro 
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lado, uma avenida com pessoas completamente desassistidas e abandonadas ao 

longo da história.  

É muito triste percebemos isso.  Não é concebível que, em pleno século XXI, 

um país como o Brasil tenha que conviver com essas diferenças. E, 

lamentavelmente, em função da crise econômica que estamos vivendo, em vez de 

avançarmos, estamos reduzindo a capacidade de resolver esses problemas graves 

que estamos enfrentando.  

 Foi uma honra, digo mais uma vez, participar dos entendimentos desta 

Comissão.  

Gostaria, para encerrar, de fazer um alerta quanto ao prazo das emendas à 

Lei Orçamentária Anual — LOA de 2018, quanto à despesa, à receita e, inclusive, à 

renúncia de receita, o qual findará agora, no dia 20 de outubro, portanto, na 

sexta-feira, às 18 horas.  É bom que a assessoria dos membros desta Comissão 

fique atenta a essa questão.   

 Então, volto a repetir que as emendas à LOA vão se encerrar no dia 20, às 18 

horas, portanto, na sexta-feira próxima agora.  

 Também gostaria de lembrar que amanhã, dia 19, às 10 horas da manhã, no 

Plenário 2, teremos uma audiência pública para debater sobre a necessidade 

orçamentária do projeto do avião KC-390, que é de interesse na Nação brasileira, 

mas também do Deputado Edio Lopes, que é um defensor do trabalho das Forças 

Armadas — o que eu também sou. Inclusive, em outra oportunidade, tomamos um 

café da manhã com as mais elevadas autoridades da Marinha, que puderam fazer 

um relato das dificuldades orçamentárias que enfrentam. E, evidentemente, nós, 

sensibilizados com essa questão, vamos fazer o possível para atender pelo menos 

as necessidades básicas dessa população.  

 Eu concedo a palavra ainda ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez 

mais agradeço a paciência de V.Exa. 

 Amanhã, inclusive, eu serei entrevistado no programa Palavra Aberta, da 

nossa TV Câmara, e o assunto é o KC-390, uma aeronave brasileira que coloca o 

Brasil dentro de um grupo muito seleto de nações. Apenas seis nações no mundo 
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fabricam hoje um avião dessa envergadura. Então, isso, por si só, nos coloca no 

topo da tecnologia de aviação de transporte militar no mundo. 

 Ainda quero passar rapidamente pela questão da saúde da minha Amazônia, 

da nossa Amazônia. O Brasil nasceu virado para o Atlântico e continua virado para o 

Atlântico. Muita gente neste País acha que a Amazônia é um ônus, quando a 

Amazônia deveria ser o grande carro-chefe econômico desta Nação. 

 Ainda vemos irmãos nossos, Sr. Presidente, morrerem de hanseníase na 

Amazônia. A quantidade de pessoas com hanseníase na Amazônia é vergonhosa 

para o País. Eu até creio que o Governo camufla os dados, porque, em minha 

pequena Mucajaí, no interior da Amazônia, é difícil nós conhecermos uma família 

que não tenha um portador de hanseníase. 

 Os nossos índios morrem de beribéri.  

 Então, a saúde na Amazônia é um caso de escândalo para este País. E, 

quando nós aqui defendemos algumas migalhas, nós o fazemos pensando naquelas 

crianças que Monteiro Lobato descrevia e que morriam de amarelão. Na Amazônia, 

hoje, morrem crianças ribeirinhas de verminose.  

Este é o Brasil dos contrastes. Mas nós encontramos pessoas com espírito de 

nacionalidade, como V.Exa., que não vê apenas o Sul deste País, onde uma 

ambulância pode servir a três Municípios. Em meu Município, existe uma vila com 4 

mil habitantes e a 140 quilômetros de distância da sede. E o Ministro da Saúde diz 

que nós só podemos ter uma ambulância, porque o nosso Município tem menos de 

20 mil habitantes. Este é o Brasil dos contrastes.  

 Obrigado, Presidente. 

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

parabenizo, mais uma vez, pela mensagem que deixa aqui ao seu povo e ao Brasil. 

 Agradeço também aos nossos assessores, que contribuíram para que nós 

concluíssemos os nossos trabalhos. 

 Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. 

 Muito obrigado.  




