
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1663/17  07/11/2017 
 
 

 1

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Declaro aberta a 7ª Reunião 

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

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Como não há quórum para deliberação, na representação do Senado Federal, 

suspendo a reunião e convoco sua continuação para o dia 8, quarta-feira próxima, 

às 14 horas, neste mesmo plenário. 

 Portanto, está suspensa a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Havendo número regimental, 

declaro iniciada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, em que iremos apreciar as matérias da pauta. 

 Cabe-me, preliminarmente, esclarecer que hoje há um problema de áudio nos 

microfones tradicionais. Então, à medida que os Srs. Parlamentares forem se 

manifestando, um assessor levará um microfone móvel para que nós possamos nos 

manifestar. Certamente, isso dificulta um pouco, mas não será empecilho para nós 

fazermos a nossa reunião. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das 

seguintes atas, por terem sido distribuídas antecipadamente: ata da 6ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 24 de outubro; ata da 1ª Reunião de Audiência Pública 

Conjunta, realizada no dia 31 de outubro; ata da 6ª Reunião de Audiência Pública, 

realizada no dia 1º de novembro. 

 Caso haja alguma retificação, solicito aos Parlamentares que se manifestem. 

(Pausa.) 

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

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 As atas estão em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

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

Mista de Orçamento na Internet. 

 Passamos à apreciação dos PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional. 

 Item 1. Apreciação do relatório apresentado ao PLN 13/17, do Presidente da 

República, que altera a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, que dispõe sobre 

as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017. 

 O Senador Valdir Raupp, que é o Relator, apresentou o relatório com um 

substitutivo, conforme acordado ontem na reunião de Líderes. O voto é pela sua 
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aprovação, nos termos do substitutivo apresentado. Ao projeto não foram 

apresentadas emendas. 

 Portanto, tem a palavra o eminente Relator, o Senador Valdir Raupp, para 

apresentar o seu relatório. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, creio que este relatório já seja do conhecimento de V.Exas. 

 Então, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 13, de 

2017, do Congresso Nacional, nos termos do seguinte substitutivo, com as emendas 

que se seguem, Sr. Presidente. 

 Nosso voto é pela aprovação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. 

 Consulto o Plenário sobre a possibilidade de votação desse novo relatório, 

diante da sua distribuição prévia, a despeito do previsto no art. 128 da Resolução nº 

1, de 2006, do Congresso Nacional, que estabelece que a apreciação dos relatórios 

somente pode ocorrer após o prazo de 2 dias. 

 Submeto à deliberação a dispensa do prazo de 2 dias úteis para votação do 

relatório ao Projeto de Lei nº 13, de 2017, nos termos do art. 128 da Resolução nº 1, 

de 2006, do Congresso Nacional. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Está em discussão o relatório apresentado pelo Senador Valdir Raupp. 

 Para discussão, tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Presidente, meu registro não levará 5 

minutos. 

 Registro que se trata de uma alteração substancial do projeto que o Governo 

enviou para cá, em que ele estava pedindo discricionariedade, ou seja, liberdade 

para poder fazer o manejo de 100% dos recursos do PAC. Isso é inadmissível! Seria 

um Congresso Nacional totalmente deixado à deriva, à margem, sem exercer o seu 
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poder. Nós é que aprovamos o Orçamento do Executivo, essa é a lei. Então, nós 

não poderíamos de forma alguma autorizar isso. Seria dar um cheque em branco 

para o Governo fazer as alterações que ele desejar. Não é assim que funciona uma 

sociedade republicana, onde existem as diferentes estruturas de poder.  

 Houve um acordo ontem na reunião que V.Exa. presidiu. Eu quero deixar 

esse registro, para que se compreenda por que nós estamos votando 

favoravelmente. Nós teríamos posicionamento contrário, mas já que este tema foi 

incorporado e houve compreensão de todos os colegas da Comissão nesse sentido, 

nós estamos votando favoravelmente ao relatório que o Senador Valdir Raupp 

apresentou. Peço que se faça esse registro, consignando-se em ata o motivo do 

nosso voto favorável. 

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

manifestação. 

 Realmente, isso foi objeto de uma ampla discussão na reunião de Líderes, em 

que ficou acordada a supressão dessa prerrogativa discricionária do Governo com 

relação às subvenções que poderiam acontecer através do PAC, e esse acordo foi 

acatado pelo Senador Valdir Raupp, a quem eu cumprimento e agradeço pelo 

relatório. 

 Está em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto o relatório à representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Vamos ao item 2, cuja Relatora é a Deputada Gorete Pereira. 

 Eu consulto os eminentes Líderes e os membros desta Comissão se nós 

podemos pular para o item 3, enquanto aguardamos... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Exato, exato. 

 Atendida minha solicitação, vamos ao item 3. 
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 Item 3. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 22, de 2017, 

do Presidente da República, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, 

em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de 270 mil reais, para 

os fins que especifica. 

 A Relatora é a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, que não se 

encontra aqui. O voto é pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo 

Poder Executivo. Ao projeto não foram apresentadas emendas. 

 Solicito à Deputada Laura Carneiro que seja Relatora ad hoc dessa matéria. 

 Portanto, concedo a palavra a V.Exa., Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, trata-se do PLN 

22/17, que abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério da 

Educação, crédito especial no valor de 270 mil. 

 Se V.Exa. permitir, eu vou direto ao voto. 

 “Voto da Relatora. 

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

encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito 

especial, uma vez que objetiva incluir categoria de programação na Lei 

Orçamentária vigente (Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017). 

 Observa- se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o 

disposto na Constituição Federal, na Lei nº 4.320, de 1964, na Lei Complementar nº 

101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF), na Lei nº13.408, de 26 de 

dezembro de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 — LDO 2017), e na Lei nº 

13.249, de 13 de janeiro de 2016 (Plano Plurianual 2016-2019 — PPA 2016-2019). 

 Em face do exposto, por considerar que o projeto de crédito especial em 

exame não colide com os dispositivos constitucionais e legais relativos à alocação 

de recursos, submeto a este Colegiado o voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 

22, de 2017-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo.” 

 Sr. Presidente, eu apenas leio o relatório da nobre Deputada Professora 

Dorinha, que se debruçou sobre a matéria e fez esse parecer. 

O parecer é pela aprovação. 

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

Carneiro. 
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 Coloco em discussão o relatório apresentado pela Deputada. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, submeto-o à votação. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Da mesma forma, submeto à votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Este projeto de lei vai ao Plenário do Congresso Nacional, assim como o 

primeiro projeto, que eu acabei não encaminhando. 

 O PLN 13/17 vai também ao Plenário do Congresso Nacional, Senador Valdir 

Raupp. 

 Vamos ao item 4. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 

23, de 2017, do Presidente da República, que abre aos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federal e da Defensoria Pública da 

União, crédito suplementar no valor de R$36.262.712,00 para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. O Relator é o distinto e prezado Deputado 

Bohn Gass. O voto é pela aprovação da matéria, na forma proposta pelo Executivo. 

Ao projeto de lei não foram apresentadas emendas. 

 Tem a palavra o Relator, o Deputado Bohn Gass, para apresentar o seu 

relatório. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Pois não, nobre Presidente, vou ler o 

relatório 

 “Por intermédio da Mensagem nº 383/2017, de 2017, o Exmo. Sr. Presidente 

da República submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 

23/2017-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 

favor da Justiça Federal e da Defensoria Pública da União, crédito suplementar no 

valor de R$36.262.712,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. 

 Segundo a Exposição de Motivos nº 00219/2017 MP, de 6 de outubro de 

2017, do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o crédito proposto 
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possibilitará à Justiça Federal o atendimento de despesas com Auxílio-Funeral e 

Natalidade, Auxílio-Transporte, assim como despesas médicas e odontológicas dos 

servidores, e possibilitará à Defensoria Pública da União o pagamento de pessoal 

ativo do órgão. 

 A proposição será viabilizada à conta de anulação de dotações 

orçamentárias, inclusive de emendas de bancada estadual, de execução não 

obrigatória, e individual, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da 

Constituição. O parágrafo 4º da exposição de motivos elenca os ofícios contendo 

autorizações dos autores das emendas cujas dotações estão sendo canceladas. 

 A exposição de motivos esclarece também, a propósito do que dispõe o art. 

44, § 4º, da Lei nº 13.408, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 — LDO 2017, 

que as modificações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção 

da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, constante da referida 

lei, tendo em vista que não modificam o montante das despesas primárias do Poder 

Judiciário e da Defensoria Pública da União consideradas no cálculo do referido 

resultado, constante do Anexo X do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017. 

 O documento destaca que a presente alteração orçamentária está de acordo 

com o § 5º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, 

incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, tendo em 

vista que não amplia os limites das despesas primárias estabelecidos para o 

corrente exercício. 

 E, por fim, ressalta que a solicitação foi formalizada pelos órgãos envolvidos, 

segundo os quais as programações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo 

na sua execução, uma vez que parte dos remanejamentos foi decidida com base em 

projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício, 

além da anuência dos Parlamentares e das bancadas para cancelamento de suas 

emendas. 

 Não foram apresentadas emendas (...). 

 Voto do Relator  

 A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de 

crédito adicional, isto é, crédito suplementar, por objetivar o reforço de dotação já 
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constante da Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017) e 

ser formulada de acordo com o que determina o art. 44 da Lei nº 13.408, de 26 de 

dezembro de 2016 (LDO 2017). 

 Em cumprimento ao art. 46 da LDO 2017, o Conselho Nacional de Justiça 

aprovou os créditos objetos dessa proposição, conforme parecer de mérito sobre 

Anteprojeto de Lei nº 0007324-75.2017.2.00.0000, de 26/09/2017. 

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

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN 23/17, na forma proposta 

pelo Poder Executivo.” 

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

Gass a apresentação do relatório, que coloco em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão e o coloco em 

votação. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Está em votação o mesmo relatório na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Tendo sido aprovado o projeto de lei, a matéria vai à apreciação do 

Congresso Nacional. 

 Item 5. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 28, de 2017, 

da Presidência da República, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da 

Educação, da Justiça e Cidadania, do Desenvolvimento Social e Agrário e das 

Cidades, crédito especial no valor de R$330.073.110,00 para os fins que especifica. 

O Relator da matéria é o Deputado Domingos Sávio. O voto do Relator ao projeto de 

lei, na forma proposta pelo Executivo, é favorável. Às nove emendas apresentadas o 

Relator proferiu voto pela rejeição. 
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 Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio para apresentar o seu 

relatório. 

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

Dário Berger e colegas Parlamentares, peço-lhes licença para ir diretamente ao 

voto. O nosso relatório discorre sobre a natureza do projeto e as razões técnicas que 

nortearam o nosso voto, mas objetivamente o que interessa a todos é a conclusão 

do parecer. Fazendo apenas a leitura do voto, ganhamos tempo. 

 “Voto do Relator 

 Analisando o projeto, verifica-se que as fontes de recursos se apresentam 

viáveis e que a proposição não fere dispositivos relativos à alocação de recursos, 

especialmente no que se refere à Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016 (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2017) e à Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 (Lei 

Orçamentária Anual para 2017). 

 Destaca-se, no tocante aos efeitos de natureza fiscal do projeto, que se trata 

de inclusão de despesa primária compensada pela redução de despesa de mesma 

natureza, em igual montante, sem que haja, portanto, acréscimos líquidos no total da 

despesa primária autorizada no Orçamento. 

 Respeita-se, por conseguinte, o disposto no § 5º do art. 107 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que veda a abertura de crédito 

suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária 

sujeita aos limites impostos pelo citado artigo. 

 Ademais, ressalta a mensagem ministerial que o crédito proposto será aberto 

parcialmente a órgão transformado pela Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 

2017. Frisa-se que o art. 54 da LDO 2017 autoriza o Poder Executivo a ‘utilizar, total 

ou parcialmente, as dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos 

adicionais’, sem condicionar à prévia transposição, remanejamento ou transferência 

dessas dotações. 

 Os eventuais ajustes do Plano Plurianual 2016-2019 (Lei nº 13.249, de 13 de 

janeiro de 2016) deverão ser realizados de acordo com o art. 15, caput, inciso I, da 

referida lei. ” 

 Aqui, Sr. Presidente, eu abro um parêntese, antes de mencionar a nossa 

decisão de rejeitar todas as nove emendas, manifestando que compreendi o mérito 
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das nove emendas e pedindo a compreensão de Deputados e Deputadas que as 

apresentaram, para informar que a nossa decisão de rejeitar as nove emendas em 

momento algum se refere ao mérito, porque são todas elas meritórias. O problema é 

que essas emendas retirariam os recursos das fontes originárias, que são emendas 

impositivas individuais de Deputados e de bancada — no caso, das bancadas de 

São Paulo, da Paraíba e de Mato Grosso —, que tiveram, em alguns casos nas 

emendas individuais e em outros casos nas de bancada, prejuízo de ordem técnica 

na elaboração do Orçamento de 2017. 

 Este projeto tem tão somente o propósito de corrigir esse aspecto técnico, 

para que pudessem agora ser corrigidas as emendas de alguns Deputados que 

tiveram a infelicidade de apresentar algum erro formal e as emendas também 

prejudicadas das três bancadas dos valorosos Estados que mencionei — São Paulo, 

Paraíba e Mato Grosso. Se nós acolhêssemos as emendas, prejudicaríamos a 

iniciativa dos autores. 

 Por isso, “no tocante às emendas apresentadas à proposição, somos pela sua 

rejeição integral, tendo em vista que os cancelamentos apresentados” — para 

originar os novos créditos propostos nas emendas — “incidem em programações 

derivadas de emendas individuais e de bancada de execução obrigatória. Eventual 

acolhimento de emendas a este crédito especial resultaria, portanto, em violação da 

vontade expressa dos autores dessas proposições, desvirtuando, assim, a natureza 

impositiva dessas programações. 

 Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 28/2017-CN, 

na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela rejeição das nove emendas 

apresentadas”. 

 É esse o relatório, Sr. Presidente. 

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

Domingos Sávio a apresentação do seu relatório, o qual submeto à discussão. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão do relatório e o 

coloco em votação. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
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 Os Deputados e as Deputadas que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Está em votação o mesmo relatório na representação do Senado Federal. 

Os Senadores e as Senadoras que concordam com sua aprovação 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Tendo sido aprovado o projeto de lei, a matéria vai à apreciação do 

Congresso Nacional, com os cumprimentos ao Deputado Domingos Sávio, que é o 

Relator. 

 Voltamos ao item 2 da pauta, que tem como Relatora a Deputada Gorete 

Pereira. 

 Item 2. Apreciação de relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15, de 2017, 

do Presidente da República, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 

Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$51.034.535,00 para o 

fim que especifica. A Relatora é a Deputada Gorete Pereira. O voto é pela 

aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Ao projeto não 

foram apresentadas emendas. 

 Concedo a palavra à eminente Relatora, a Deputada Gorete Pereira, para 

apresentar o seu relatório. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Analisando o projeto como um 

todo, verificamos que a presente proposição se acha articulada na modalidade 

apropriada de crédito adicional, isto é, crédito especial, por objetivar a inserção de 

crédito orçamentário para o qual ainda não existe dotação específica na Lei 

Orçamentária Anual em vigor (Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017). 

 Verificamos também que as fontes de recursos se apresentam viáveis e que a 

proposição não fere dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente no 

que se refere à Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2017 — LDO-2017 e à Lei Orçamentária Anual para o exercício 

financeiro de 2017 (Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017). 
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 Desse modo, do exame da proposição, constata-se que a iniciativa do Poder 

Executivo segue os princípios da boa técnica orçamentária e atende às normas 

constitucionais e legais pertinentes à matéria. 

 Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 15, de 2017, 

na forma proposta pelo Poder Executivo. 

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

Pereira a apresentação do seu relatório. 

 Informo que foi recebido destaque, apresentado pelo Deputado Cohn Gás, ao 

PLN 15/17. 

 O relatório está em discussão, ressalvado o destaque. 

 Não havendo... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, ontem realizamos a 

reunião, coordenada por. V.Exa. que marcou outra para hoje, em função de três 

alterações da pauta de ontem. A primeira era sobre o PLN 13, que alterava o 

percentual para não excetuar o PAC da discricionariedade administrativa por parte 

do Governo. A segunda era a substituição da emenda de Comissão para o PLOA de 

2018. Sob a coordenação da Deputada Carmen Zanotto, houve um esforço para não 

dobrarmos as indicações — esse que entrará depois. A nossa Comissão e outras 

duas Comissões apresentaram uma emenda ao Programa de Aquisição de 

Alimentos — PAA. Eu solicitei aos colegas que houvesse a inversão para um 

programa relacionado à água, a cisternas, que é um tema que a Comissão também 

havia trabalhado. A terceira alteração seria feita para não retirar do PLN 15 o valor 

de 11 milhões de reais referente ao remanejamento de crédito do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar — PRONAF, que é para o 

agricultor familiar produzir os alimentos do País. Então, nós não gostaríamos que 

isso acontecesse. 

 Eu gostaria de saber se o Governo aceitou a combinação que fizemos hoje e 

confirmou a aceitação desse destaque. Se esse destaque está incorporado, eu fico 

muito feliz. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O destaque não está 

incorporado. A ideia é votar o projeto neste momento, ressalvado o destaque. 
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 Colocarei o destaque em votação e apreciação em seguida, se V.Exa. estiver 

de acordo. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Tem a palavra, pela ordem, o 

Deputado Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, nós conversamos e 

aquiescemos na questão de retirar a emenda, que seria a terceira do PAA, sem 

comprometimento da continuidade do programa — isso fica claro —, apenas no 

intuito de agregarmos mais uma emenda em benefício das políticas públicas dos 

órgãos a que serão direcionados esses recursos. Então, nós concordamos com isso. 

 Concordamos também com a apresentação do destaque. Nós não 

concordaremos com um pedido de verificação, porém a votação será submetida a 

todos nós, e cada um se posiciona. Mas nós concordamos nessa questão. 

 Deputado Bohn Gass, com relação à Deputada Zanotto, também me parece 

que não há nenhum problema em fazermos esse acordo. Porém, praticamente será 

impossível proceder ao cancelamento, já que nós estamos finalizando a execução. 

 Então, já há formas de executar rapidamente os PLNs que estão aí. Se nós 

formos esperar, semana que vem teremos um recesso branco, e na terceira semana 

poderemos vir aqui abrir vistas etc. Então, efetivamente, não haveria sentido 

nenhum em manter o PLN. 

 Portanto, eu gostaria de fazer esse apelo para que nós pudéssemos aprovar 

o projeto, ressalvado o destaque. Num segundo momento, votaríamos os destaques 

e continuaríamos com a pauta que está prevista. 

 Obrigado, Presidente. 

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

 Cabe total razão ao nosso Líder, uma vez que, para proceder à devida 

alteração, teríamos que devolver o projeto de lei ao Governo Federal. Em função da 

nossa dificuldade temporal, certamente o projeto perderia sua eficácia, razão pela 

qual concordamos em fazer o destaque. O Líder do Governo concordou, todos os 
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demais Líderes concordaram em fazer o destaque, que é justo e que será apreciado 

logo em seguida à apreciação do relatório expresso pela Deputada Gorete Pereira. 

 O relatório continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discuti-lo, ele está em votação, ressalvado o 

destaque apresentado pelo Deputado Bohn Gass. 

 Portanto, em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com sua aprovação 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado, com voto contrário do Deputado Bohn Gass. 

 Da mesma forma, submeto o relatório à votação na representação do Senado 

Federal. 

 Os Senadores e as Senadoras que concordam com sua aprovação 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O autor do destaque é o Deputado Bohn Gass, que no Anexo I suprime dos 

Encargos Financeiros da União os recursos sob a supervisão do Ministério da 

Fazenda, cuja função programática é a dívida contratual interna decorrente da 

equalização dos juros do alongamento de dívidas originárias do crédito rural. 

 S.Exa. também procede ao respectivo cancelamento, no Anexo II, Órgão 

74000 — Operações Oficiais de Crédito, na Unidade Operadora 74101, os recursos 

sob a supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, da 

função programática Financiamento para a Agricultura Familiar — PRONAF (Lei nº 

10.186, de 2001). 

 Esse é o destaque apresentado pelo Deputado Bohn Gass, a quem concedo 

a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Presidente. 

 Com essa leitura, já dá para identificar claramente por que nós não 

concordamos com o que se propõe. 

 Veja bem, o Plano Safra da Agricultura Familiar já está congelado, e eu queria 

chamar a atenção dos colegas Deputados e Senadores para isso. A cada ano, 

houve uma elevação nos recursos destinados ao programa. Em 2003, eram 2,3 

bilhões de reais; esse valor chegou a 28 bilhões ou 30 bilhões de reais. A cada ano, 
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o aumento de recursos era equacionado com a criação de novos programas, como o 

Mais Alimentos, o Programa de Agroecologia, o programa da compra pública, o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE, conhecido como Merenda 

Escolar, a Assistência Técnica e Extensão Rural. Enfim, havia um conjunto de 

programas para estimular a agricultura familiar. O que está acontecendo? Neste 

ano, o Governo já congelou o valor e o juro — o juro para a área patronal caiu, mas 

para o agricultor familiar, não. Esse talvez seja um dos motivos por que o Governo 

está alegando agora que não vai ser buscado recurso igual. Por quê? Porque o 

Governo diminuiu a Assistência Técnica e Extensão Rural, porque o Governo 

diminuiu a pesquisa, porque o Governo não faz mais compra pública. 

 O Deputado Domingos Sávio é o Coordenador da nossa Subcomissão do 

Leite, na qual hoje pela manhã fizemos um debate sobre a necessidade de pensar o 

tema das importações, um dos elementos que cria a crise da nossa produção de 

leite, e também da falta da compra pública. Se não se enxuga o leite do mercado — 

eu estou insistindo nessa tese —, não há como o preço reagir. 

 O Governo está com 11 milhões de reais, mas o que se faz? Em vez de 

ajudar o agricultor de Santa Catarina, do Ceará e do Rio Grande do Sul, ele coloca 

esses 11 milhões para outra área de juros que ele pode resolver de outro jeito. Não 

é razoável tirar 11 milhões do agricultor familiar, do produtor de leite, do produtor de 

arroz, do produtor de frutas, do produtor de qualquer outro insumo. Eu não posso 

concordar com isso. Por isso eu estou lutando contra essa proposta. Insisto com os 

colegas Deputados e Senadores para que não permitamos que o Temer tire dinheiro 

da agricultura familiar. É o que estaremos fazendo se votarmos favoravelmente a 

essa matéria. 

 Senador, o argumento do Governo é de que não há tempo. Porém, para votar 

rapidamente o relatório para o Presidente se safar de uma denúncia, houve tempo. 

Votaram rapidamente, há poucos dias, a absolvição de Temer. Ontem, votamos 

rapidamente a Medida Provisória nº 793. Tinham pressa e conseguiram votá-la. Para 

conceder isenção de pagamentos na área da Previdência, tinham pressa. Nós 

votamos com pressa a meta fiscal, porque o Governo tinha vontade que isso fosse 

feito. Só que o Governo levou meses para nos mostrar depois a alteração da meta. 

Então, o Governo tem pressa quando lhe interessa. Quando não lhe interessa, cria 
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dificuldades. Se o Governo quiser ajudar o agricultor familiar, ele tem condições de 

fazer alterações e de dar agilidade a isso. É só querer. 

Eu preciso concluir dentro do meu tempo, mas, antes, digo que fico muito 

triste por dois motivos. Um deles é porque acordamos isso ontem. Para mim, o que 

está acordado é para ser cumprido. Quero me manifestar dizendo que ontem 

estávamos em reunião, V.Exa. a presidiu, fizemos um acordo, e o Líder do Governo 

concordou em fazermos essa alteração. Eu estive pessoalmente com a Deputada 

Gorete hoje pela manhã, tenho certeza de que teríamos a concordância de S.Exa., 

mas o Governo infelizmente está impedindo, em primeiro lugar, a consolidação de 

um acordo que construímos ontem e, em segundo lugar — a minha maior tristeza —, 

está tirando do agricultor familiar. Aí não dá! 

 O Governo não precisaria ter esse símbolo de tirar do agricultor familiar, que 

produz comida e hoje está desaparecendo. 

 No caso do leite, só no Rio Grande do Sul, de 2 anos para cá, tivemos 20 mil 

famílias que deixaram de ser produtoras de leite. Essa também deve ser a realidade 

de Minas Gerais, do Paraná e de vários lugares. 

 Se tirarmos dinheiro, em um projeto de lei, do agricultor familiar, para onde vai 

este País? Vai-se quebrar a agricultura? Depois vamos votar projetos de segurança, 

sim. Temos que aumentar o número de presídios, temos que aumentar a segurança, 

pois a violência está aumentando nas cidades diariamente. 

 Vamos deixar o nosso agricultor na terra. Vamos deixá-lo lá produzindo 

alimento. Esse é o apelo que faço. 

 Então, eu peço a V.Exas. que aprovem a emenda que apresentei, senão esta 

Comissão estará se negando a ajudar o agricultor familiar do nosso País. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu quero cumprimentar o 

Deputado Bohn Gass, que tem razão na manifestação que fez a respeito da 

supressão de recursos para a agricultura familiar. Concordo com V.Exa. 

 Sobre o destaque ao projeto de lei de crédito suplementar especial, 

apresentado pelo Deputado Bohn Gass, solicito à Relatora que se manifeste quanto 

à sua aprovação ou quanto à sua rejeição. 

 Portanto, passo a palavra à Deputada Gorete Pereira. (Pausa.) 
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 Deputada Gorete, só um momento, pois o Deputado Danilo Forte havia 

pedido a palavra. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Pois não, Deputado, até porque 

S.Exa. é do Ceará. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Na verdade, não há discussão 

sobre o destaque, mas eu acho que... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, só vou fazer um apelo. 

Eu acho o seguinte: nós estamos num ano muito difícil, e sei do empenho e do 

compromisso da Deputada Gorete Pereira para com o produtor rural do Ceará, que 

já está pagando um preço muito caro em relação ao seguro Safra. 

 Como estamos no quinto ano consecutivo de seca, e o seguro Safra tem uma 

equação, que é um percentual sobre a queda da safra do ano anterior, então, se 

temos safra zero, o percentual sobre a queda também será zero. Isso fez com que 

65 Municípios do Estado do Ceará perdessem inclusive o seguro Safra, o que já é 

prejuízo acumulado, além de todo o sofrimento de uma tragédia repetida que temos 

de seca no Nordeste. 

 E nós agora, com uma canetada, retirá-los de uma oportunidade de inclusão, 

como muito bem colocou o Deputado Bohn Gass, de atender aos micro e pequenos 

produtores rurais... A situação ficará muito ruim inclusive para a Deputada Gorete 

Pereira. Será uma situação até constrangedora para S.Exa., como Relatora dessa 

matéria. 

 Então, eu acho que seria salutar se S.Exa. fizesse essa inclusão ou achasse 

uma alternativa para convencer o Governo a garantir que os recursos cheguem ao 

pequeno produtor. Isso faria inclusive com que o trabalho da Deputada Gorete 

Pereira como Relatora fosse mais bem reconhecido. 

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

Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Eu gostaria, em primeiro lugar, de 

parabenizar o Deputado Danilo Forte por tudo que disse. S.Exa. tem total razão. 

 Nós estamos vivendo esse momento, nós temos várias reivindicações, como 

a do Deputado Bohn Gass, que também fez um destaque. Mas eu tenho que ser 

contrária à proposta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 
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Senadores, porque ela deveria ter vindo através de uma emenda. Quando eu fui 

relatar o projeto, houve um período para que fossem feitas emendas, e ninguém 

teve o cuidado de fazer uma emenda de supressão a essa matéria. Então, é inviável 

agora, neste momento, eu acatar um destaque. Eu não tenho onde me segurar, 

porque não foi feita uma emenda, não houve uma emenda ao projeto. 

 O que pode acontecer é o Líder do Governo, que já fez um compromisso 

nesse sentido, ver como vai suprir esse crédito depois, em outro PLN, em outras 

possibilidades. 

 Como nesse caso não foi feita emenda, eu tenho que relatar contrariamente. 

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

destaque. (Pausa.) 

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

representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que rejeitam o destaque 

permaneçam como se encontram. Aliás, vamos fazer o inverso. (Pausa.) 

 Rejeitado o destaque, com o voto contrário do Deputado Bohn Gass e do 

Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Como deve ser a orientação? Deve ser 

assim: quem é a favor se mantém assim, quem é contra... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Realmente, eu ia submeter a 

matéria a votos da seguinte maneira: quem concorda com o parecer da Deputada 

Gorete Pereira pela rejeição permaneça como se encontra; quem é a favor do 

destaque do Deputado Bohn Gass levante a mão. (Pausa.) 

 Então, rejeitado o destaque, com os votos contrários dos Deputados Bohn 

Gass e Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Tem a palavra, pela ordem, o 

líder Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, após o raciocínio da 

Deputada Gorete Pereira, eu queria dizer que ocorreu uma impossibilidade técnica 
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de haver entendimento nesse destaque. Porém, reconheço o mérito do que foi dito 

pelos Deputados Bohn Gass e Danilo Forte. 

 De fato, nós deveríamos ter feito a execução mais celeremente, mas não 

houve tempo hábil. Como eu disse na minha fala inicial, nós gostaríamos de ter 

executado mais, porém a execução no ano passado foi de 12%, e a deste ano está 

em 13%. Então, feita a aprovação desse PLN, nós precisamos avançar na 

efetivação daquilo que é possível dentro da programação. Por isso, nós mantivemos 

o PLN do jeito que veio do Executivo. 

 Quero agradecer a compreensão de todos os colegas. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em votação na representação 

do Senado Federal... 

 Ah! Já foi rejeitado. Então, não há necessidade de submetê-lo à votação 

novamente. 

 O projeto de lei vai, então, ao Congresso Nacional. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pois não. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Antes do último item da nossa 

pauta, antes dos requerimentos, eu gostaria de pedir a V.Exa. que fosse feita a 

inclusão na pauta do novo relatório das emendas da Comissão Mista de Orçamento, 

a serem aprovadas na tarde de hoje, a partir da abertura de prazo para adequação 

das emendas ao nosso Orçamento, PLOA 2018, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A Deputada Carmen Zanotto 

apresenta requerimento solicitando inclusão de matéria na pauta, a ser apreciada no 

dia de hoje. 

 Informo ao Plenário que há requerimento da Deputada, que requereu a 

inclusão da apresentação de emenda, em virtude da Mensagem Modificativa ao 

Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018. 

 De acordo com o art. 214, parágrafo único, do Regimento Interno do Senado 

Federal, o requerimento vai à apreciação do Plenário. Por isso, defiro o presente 

requerimento. 
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 Estão todos de acordo? (Pausa.) 

 Todos estão de acordo. 

 Vamos dar sequência aos itens da pauta. 

 Item 6. Aviso nº 4, de 2017, do Tribunal de Contas da União, que encaminha 

cópia do Acórdão nº 199/2017-TCU-Plenário, referente ao acompanhamento dos 

Relatórios de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre de 2016. 

 Eu faço uma solicitação aos membros desta Comissão. Solicito ao Plenário 

autorização para votar em globo os itens 6 e 7, referentes aos Relatórios de Gestão 

Fiscal do TCU de 2016, cujo Relator é o Deputado Edmar Arruda, com o voto pelo 

conhecimento e arquivamento das matérias. 

 Como eu acabei de relatar o item 6, vou relatar agora o item 7, e 

deliberaremos em globo. 

 Item 7. Aviso nº 5, de 2017, do Tribunal de Contas da União, que encaminha 

cópia do Acórdão nº 198/2017-TCU-Plenário, referente ao acompanhamento dos 

Relatórios de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2016. 

 O Deputado Edmar Arruda não se encontra. Então, vamos solicitar ao 

Deputado João Arruda que faça a apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Esse é o item 5, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não. São os itens 6 e 7. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Eu posso fazer isso, até porque o 

sobrenome é o mesmo, e isso facilita. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Por acaso V.Exas. são 

parentes? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu até dei uma gaguejada 

aqui: “Na ausência do Deputado Edmar Arruda, concedo a palavra ao seu irmão, o 

Deputado João Arruda”. (Risos.) Mas não me senti à vontade para fazer isso. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Ele costuma roubar muito voto meu lá 

no Paraná. 

 O voto do Deputado Edmar Arruda é no sentido de que esta Comissão tome 

conhecimento do conteúdo dos Relatórios de Gestão Fiscal ora sob apreciação e 
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dos demais documentos que compõem o processo, e que determine o seu 

arquivamento. 

 Esse é o voto do Deputado Edmar Arruda. 

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

Arruda pelo seu relatório. 

 Está em discussão o relatório. (Pausa.) 

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

da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Conhecidas as matérias, os pareceres vão à publicação, e os processos vão 

para o Arquivo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, todos nós conhecemos 

— e o Brasil inteiro está acompanhando — a crise da saúde pública no País. Eu 

recebo todo dia inúmeros telefonemas de Prefeitos do Brasil inteiro tentando buscar 

uma saída, por meio de suplementação de custeio por parte do Ministério da Saúde, 

para minimizar o efeito nocivo da ausência de recursos para a saúde nos Municípios 

brasileiros. A Deputada Carmen Zanotto sabe muito bem disso. 

 Precisamos agilizar a votação do PLN 33, porque é exatamente o que dá 

suporte para que o Ministério da Saúde possa, ainda este ano, minimizar esse 

sofrimento, acolhendo essa demanda e viabilizando a transferência de recursos para 

os Municípios brasileiros. 

 Então, Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que priorize a votação do PLN 33, 

senão daqui a pouco vai acontecer exatamente aquilo que o Líder do Governo disse: 
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“Não vamos ter tempo hábil para votar a matéria aqui no Congresso e executar o 

Orçamento até dia 31 de dezembro.” 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem lembrado por V.Exa. 

 Concedo a palavra ao Deputado João Arruda para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - É uma questão de ordem para 

contribuir. Eu estava numa audiência com o Ministro da Saúde Ricardo Barros, por 

isso eu me atrasei. S.Exa. falou da importância do PLN e disse que, neste momento, 

gostaria de mais tempo para debater o projeto. 

 Eu entendo a pressa do Deputado Danilo Forte, por conta da necessidade de 

se fazer essa suplementação, mas o próprio Ministro disse que não tem interesse 

em que o projeto seja votado hoje nem rapidamente, para que se faça uma 

discussão mais técnica em cima da suplementação. 

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

de V.Exas. A situação é realmente preocupante. 

 Este é um projeto bastante robusto e suscita certas alterações, divergências 

etc. Eu devo decidir hoje ou amanhã quanto à sua relatoria. Certamente, após a 

próxima semana, nós deliberaremos sobre essa questão. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, permita-me... 

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

também solicita a relatoria do projeto. Eu recebi 28 solicitações de relatoria desse 

projeto. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. faz jus. V.Exa. faz jus. 

 O Governo também tem me pressionado, num bom sentido, em relação... 

Aliás, tem me solicitado, porque, sinceramente, não me submeto à pressão, a não 

ser que seja uma pressão republicana, o que é natural e normal. Mas eu estou 

procurando, como sempre fiz, chegar a um entendimento, para que possamos 

encaminhar essa matéria, assim como temos encaminhado as outras, dentro da 

mais perfeita normalidade e entendimento. 

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

Carmen Zanotto. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1700/17  08/11/2017 
 
 

 22

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada. 

 Sr. Presidente, já que se falou de saúde, eu não poderia me furtar a 

manifestar minha opinião. O PLN 33 realmente é um projeto complexo, que trata em 

especial de recursos do item 8585, relacionado aos procedimentos de média e alta 

complexidade, para o conjunto de Municípios e Estados brasileiros. Esse PLN vai 

exigir de todos nós muito trabalho, em especial de quem for o seu Relator. 

 Então, quero dizer que nós, que defendemos o Sistema Único de Saúde, 

nesta Comissão em especial, vamos atuar muito para garantir mais recursos para a 

saúde. Lembro que, pela peça orçamentária, deveria haver 3% de reajuste, baseado 

na Emenda Constitucional nº 95, mas a inflação da saúde, em média, sempre gira 

em torno de 12% a 13%. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu penso que estamos diante 

de uma das maiores entendidas em saúde na Comissão Mista de Orçamento, que é 

a Deputada Carmen Zanotto. 

 Ainda está sobre a mesa o item 8, que é o requerimento do Deputado 

Domingos Sávio. Embora S.Exa. não se encontre, eu subscrevo o requerimento, 

para que possamos aprová-lo, uma vez que se trata de convidar o Ministro da 

Cultura Sérgio Sá Leitão para debater a situação orçamentária do Ministério e o 

apoio ao PL 7.619/17, que altera a Lei Rouanet. 

 Eu submeto à apreciação das Sras. e dos Srs. Parlamentares desta 

Comissão esse requerimento. 

 Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

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

representação da Câmara dos Deputados quando na do Senado Federal. 

 Os Srs. Parlamentares que concordam com ele permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o requerimento do Deputado Domingos Sávio para convidar o Sr. 

Sérgio Sá Leitão, Ministro da Cultura, para debater a situação orçamentária e 

também o PL 7.619/17, que altera a Lei Rouanet. 

 Há sobre a mesa, extrapauta, apresentação de emenda a ser apresentada 

pela Comissão à Lei Orçamentária de 2018, em virtude da Mensagem Modificativa 

de 2017. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1700/17  08/11/2017 
 
 

 23

 Foi sugerida uma emenda à Mensagem Modificativa, feita pelo Deputado 

Bohn Gass. 

 A sugestão da emenda está em discussão. 

 Passo a palavra à Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, eu consulto 

V.Exa. se eu preciso ler e repetir todas as emendas que já estavam aprovadas ou 

apenas as da substituição. Eu fui orientada pela equipe técnica a ler todas as 

emendas. Então, fica sob sua determinação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu acho que o Plenário é 

soberano para decidir sobre essa questão. Eu concordaria em abrir mão da leitura 

completa, mas evidentemente submeto aos demais colegas a proposta de suprimir a 

leitura. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Só uma pergunta: a Comissão já havia 

aprovado (inaudível). Tendo sido aprovado (inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Exatamente. Vamos acolher a 

voz da razão. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Perfeito. Vamos acolher. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, sempre. Eu, 

sinceramente, tenho muito apreço e consideração pelo Deputado Bohn Gass, pelas 

suas argumentações. De minha parte, S.Exa. merece amplo e total respeito. 

Inclusive, colabora muito com os encaminhamentos dos nossos trabalhos aqui na 

Comissão, sendo sempre, evidentemente, um militante bastante incisivo em relação 

às questões que defende. 

 Tem a palavra a Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 Conforme acordado e já relatado neste plenário, na tarde de hoje, sobre o 

prazo que foi aberto para revermos as propostas de emenda das Comissões, nós 

temos apenas uma alteração em relação às emendas da nossa Comissão Mista de 

Orçamento. Trata-se de uma emenda que foi apresentada pelo nobre Deputado 

Bohn Gass, aprovada na reunião anterior e que agora está sendo substituída por um 

bom motivo, Sr. Presidente. 
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 Ela está sendo substituída porque já foi apresentada, a que nós já havíamos 

acolhido aqui na Comissão e em outras duas Comissões além da nossa. Então, nós 

estamos excluindo da nossa Comissão aquisição e distribuição de alimentos da 

agricultura familiar para a promoção da segurança alimentar e nutricional; incluindo, 

na unidade orçamentária MDS, objeto 18.544.2084.140N.0001, apoio às tecnologias 

sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos na zona 

rural — é um programa nacional —, no valor total de 235 milhões de reais. Isso com 

o cancelamento das seguintes sequenciais: 2678, de 30 milhões; 2679, de 15 

milhões; 2681, de 10 milhões; 2699, de 110 milhões; 2706, de 10 milhões; 2707, de 

10 milhões; 2740, de 50 milhões de reais. Essa foi a alteração nas emendas 

apresentadas pela nossa Comissão. Conforme acordado, tivemos apenas uma 

substituição de emenda. 

 Sr. Presidente, só um minuto. (Pausa.) 

 Pelo relatório que nos foi entregue, o item do programa tem o número 

equivocado: o número 2069, segurança alimentar e nutricional; 8948, apoio às 

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

alimentos na zona rural. 

 Faço esta correção, nobre Presidente, e peço à equipe técnica, por favor, que 

faça essa correção na ata, para que ela tenha toda a precisão necessária. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos solicitar à Assessoria 

que providencie a alteração. 

 Alguém gostaria de discutir essa questão? (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a matéria. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Da mesma forma, submeto-a à votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 
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 Parabéns! Cumprimento mais uma vez a querida amiga, a Deputada Federal 

por Santa Catarina Carmen Zanotto, que destaco nesta Comissão não só por ser 

catarinense, mas também por ser uma grande amiga e uma das Deputadas mais 

especializadas na questão da saúde de Santa Catarina e do Brasil. 

 Concedo a palavra ao Deputado Valtenir Pereira. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, eu queria fazer um 

registro aqui a respeito do PLN 25, de 83 milhões de reais, cujo Relator é o Senador 

Valadares, que apresenta uma suplementação para o Estado de Mato Grosso, em 

apoio à manutenção de unidade de saúde daquele Estado, no valor de 

R$12.406.698,00. Por que esse valor? Porque ele é coincidente com a Emenda nº 

71120014, da bancada de Mato Grosso, que é para a DPU, de R$12.406.698,00. 

 Então, eu queria deixar um alerta à Comissão. Estive conversando com o 

Relator, e foram apresentadas várias emendas para retirar recurso desses 12 

milhões para outros Estados. Isso significa que é uma emenda da bancada de Mato 

Grosso, embora seja uma suplementação. E por que uma suplementação? A DPU 

— Defensoria Pública da União precisava de custeio e, como ela tinha rubrica de 

custeio... Eu estive na SOF — Secretaria de Orçamento Federal, e eles pediram à 

bancada de Mato Grosso: “Deixem-nos remanejar esse recurso da emenda 

parlamentar para o custeio da Defensoria Pública da União, porque eles precisam do 

dinheiro já, e nós mandaremos uma suplementação para atendê-los no valor exato 

da emenda de bancada”. 

 Então, eu quero fazer um apelo a esta Comissão no sentido de que, a partir 

do momento que o Senador Valadares apresentar o relatório, se houver qualquer 

tipo de emenda, que a derrubemos, porque se está retirando dinheiro que é do 

Estado de Mato Grosso! Então, não é uma suplementação qualquer. É um acordo 

que nós fizemos, no âmbito da SOF, para facilitar a questão burocrática, pois ele 

poderia mandar cancelar a nossa emenda, repor os 12,4 milhões e fazer uma 

suplementação para a Defensoria Pública da União. Eles fizeram esse acordo 

conosco! Então, esse dinheiro é de Mato Grosso! 

 E mais: esse valor de R$12.406.698,00 está indo para a Santa Casa de 

Misericórdia de Cuiabá, para atender à média e à alta complexidade. A saúde no 

Estado de Mato Grosso passa por uma imensa dificuldade. Os hospitais estão 
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fechando por falta de recursos e por falta de pagamento da parte do Governo do 

Estado de Mato Grosso. E esta emenda veio em boa hora para ajudar a Santa Casa 

de Misericórdia de Cuiabá. Foi um acordo que fizemos com o Ministério da Saúde e 

com a Secretaria de Orçamento Federal. 

 Então, gostaria de deixar isso registrado para que, quando vier para a votação 

nesta Casa, possamos preservar esse valor na sua integralidade. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres pares. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem lembrado por 

V.Exa., que cumprimento pelo alerta feito. E, assim que o relatório estiver disponível, 

será apreciado por esta Comissão. 

 Antes de encerrar a reunião, aviso que em seguida haverá reunião de 

audiência pública com representantes do Ministério da Integração Nacional, da 

SUDENE, do Banco do Nordeste e do Tribunal de Contas da União, para debater o 

Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e também o Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste. 

 Aviso ainda que, em virtude da Mensagem Modificativa enviada pelo Governo 

alterando a proposta orçamentária para 2018, encontra-se facultada aos autores a 

possibilidade de promover adequações em emendas individuais e coletivas no 

período de 3 a 9 de novembro de 2017, até as 19 horas. Esclareço que, como o 

Governo enviou a peça orçamentária oficial ou definitiva e ela veio alterada em 

inúmeros itens, é muito justo e legítimo que se abra a possibilidade de promover as 

adequações de emendas tanto individuais quanto coletivas nesse período, que já 

estava aberto e estará aberto até amanhã, às 19 horas, para fazer as adequações 

que porventura as bancadas e os Parlamentares julgarem necessárias. 

 Não sei se o Deputado Bohn Gass deseja aproveitar a oportunidade para se 

manifestar. Solicito aos técnicos que agilizem o conserto dos nossos microfones. 

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

pergunta. V.Exa. falou do PLN 33, mas não foi falado das modificações que vieram 

para este PLN? 

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

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - A minha secretária do gabinete me 

chamou a atenção porque eu fiz emendas ao PLN 33, do qual eu pedi a relatoria, 
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logo no início, e V.Exa. ainda está por definir isso, que está sob sua 

responsabilidade, obviamente. 

 Ela me informou, hoje pela manhã, que foram feitas, por parte do Governo, 

alterações no PLN 33. E, oportunamente, ao encontrar com V.Exa., queria solicitar 

que, em o Governo fazendo alterações, na mesma lógica da alteração em relação às 

emendas que estamos tendo prazo para alterar, também possamos ter no PLN 33 

alteração de prazo, porque eu fiz emendas a ele. 

 Então, estou apenas solicitando a V.Exa. — e não precisa deferir isso agora 

— que reflita sobre a possibilidade de, em tendo havido alteração, que possa 

também haver prazo para podermos readequar as emendas, se assim for o desejo 

de algum Parlamentar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem lembrado por 

V.Exa. Não vejo nenhum problema em reabrir o prazo para emendas ao PLN 33, 

desde que seja 1 dia ou 2 dias, no máximo. Então, vou pedir à nossa Assessoria que 

verifique a procedência dessa alteração. E, se for o caso, vou reabrir por 1 dia ou, no 

máximo, por 2 dias, a possibilidade de emendas para a readequação da matéria. 

 Partindo para o encerramento da nossa reunião, agradeço às Sras. 

Deputadas e aos Srs. Deputados, às Sras. Senadoras e aos Srs. Senadores, a 

todos, à nossa equipe técnica, ao Líder do Governo, o Deputado Claudio Cajado. 

 Antes, porém, concedo a palavra ao eminente Líder, o Deputado Claudio 

Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu queria reiterar o 

meu cumprimento a V.Exa. e ao Deputado Bohn Gass, pela Liderança do PT e pelo 

acordo feito. Praticamente limpamos a pauta. As matérias que estão para ser 

deliberadas ainda necessitam de indicação de Relator, o que V.Exa. deve fazer hoje. 

 Agradeço a compreensão de todos. E vamos à audiência pública! Mas eu 

queria deixar esse registro, Sr. Presidente.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado também ao 

nosso líder, o Deputado Claudio Cajado. 

Muito obrigado a todos. 

 Dou por encerrada a presente reunião. 




