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

declaro iniciada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias constantes da pauta.  

 Bem, apesar de já termos quórum para deliberar, os Líderes ainda se 

encontram numa reunião, que está prestes a terminar. Então, suspendo a reunião.  

Retornaremos em seguida. 

 (A reunião é suspensa.) 

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

declaro reiniciada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

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

Apreciação das atas. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, 

por terem sido distribuídas antecipadamente. São elas: ata da 7ª Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 7 e 8 de novembro de 2017, e ata da 7ª Reunião de Audiência 

Pública, realizada no dia 8 de novembro de 2017.  

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

manifestem. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar... 

 Como alguns Deputados ainda não tinham feito o registro de presença, não 

era possível votar a ata. Então, alerta-me o Secretário Walbinson que agora 

estamos prontos e aptos para submeter as atas a votação na representação do 

Senado Federal e na representação da Câmara dos Deputados. 

 Em votação as atas na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Deputadas e os Deputados que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Da mesma forma, em votação as atas na representação do Senado Federal. 

 As Senadoras e os Senadores que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Expediente.  
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 Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

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

página da Comissão Mista de Orçamento na Internet. 

 Ordem do Dia.  

 Item 1. Apreciação do Relatório de Receita nº 1, de 2017, apresentado ao 

Projeto de Lei nº 20, de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2018. O Relator, que já se encontra aqui ao meu lado, é o 

distinto amigo Senador Ataídes Oliveira.  

O voto do Relator é pela aprovação do projeto de lei para o exercício 

financeiro de 2018, no que concerne às estimativas de receitas nos termos 

apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações propostas pelo Relator, que 

constam da relação apresentada, sob a forma de emendas aprovadas, sendo 17 

emendas de Relator. Quanto às 10 emendas apresentadas, foram 5 de receita e 5 

de renúncia de receita. O Relator indicou para inadmissibilidade as Emendas de 

Renúncia de Receita de nºs 24940026, 28850015, 28850016, 28870005 e 

28870006; e as Emendas à Receita de nºs 25200020, 25200021, 25200022, 

25200023 e 30630020.  

 Informo que o Senador Ataídes Oliveira apresentou a seguinte errata ao 

Relatório de Receita, referente a mudança na numeração das emendas:  

Nos parágrafos 167 e 170 do relatório, onde se lê 

‘Emendas nº 28870005 e nº 28870006, da Senadora 

Marta Suplicy,’ leia-se ‘Emendas nº 28870004 e nº 

28870005’. 

 Com a palavra, então, o Relator da matéria, o Senador Ataídes Oliveira, para 

apresentar o seu relatório. 

 V.Exa. tem a palavra, Senador. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Quero cumprimentar todos os nossos colegas Senadores, Deputados e 

Deputadas e a minha colega tocantinense, a competente Deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende, que sempre tem sempre prestado um bom serviço ao 

nosso Estado do Tocantins. 
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 Sr. Presidente, a princípio, eu agradeço à equipe econômica do Congresso 

Nacional, que nos ajudou bastante na formatação deste relatório, e também à 

equipe econômica do Governo. Na verdade, nós fizemos algumas pequenas 

reparações técnicas. Tanto o PLOA, o PLN 20/2017 quanto a mensagem 

modificativa tinham algumas pequenas questões técnicas, que foram realmente 

sanadas por nós. Então, a princípio, agradeço a essas duas equipes: a nossa equipe 

técnica e a equipe econômica do Governo. 

 Quero agradecer, acima de tudo, ao Senador Dário Berger, meu amigo e 

Presidente desta grande Comissão, que me atribuiu essa honrosa tarefa de avaliar e 

relatar a receita da União para o exercício de 2018. 

 Agradeço ainda aos Deputados Roberto Britto, Weverton Rocha, Hildo Rocha, 

que está aqui conosco, Hugo Leal, José Airton Cirilo e Laudivio Carvalho e também 

ao Senador Acir Gurgacz, que integram o Comitê de Avaliação da Receita, além dos 

consultores, que eu já disse que nos ajudaram bastante.  

Ressalte-se que este relatório foi elaborado sob a égide, evidentemente, do 

Novo Regime Fiscal, que visa controlar o crescimento do gasto público e contribuir 

para o ajuste estrutural das contas públicas.  

Nesse contexto, a nossa avaliação da receita foi conduzida a partir de 

hipóteses plausíveis de comportamento das variáveis macroeconômicas e outros 

indicadores. “Entretanto, consideramos tímidos os parâmetros constantes da 

mensagem modificativa, em particular as hipóteses de crescimento do PIB e da 

massa salarial.” Esse foi, Sr. Presidente, um dos grandes embates que eu tive com o 

Governo.  

Nós sabemos que a equipe técnica, principalmente a do Banco Central, 

Senador Valadares, é muito conservadora — o que eu respeito. Nesse PLOA, na 

mensagem modificativa, o Governo estava estimando um crescimento do PIB de 

apenas 2% para 2018. Eu não tenho dúvida de que, diante de todo o cenário, nós 

não iremos crescer menos de 3% em 2018. Então, tivemos várias reuniões e 

chegamos a uma conclusão, que é o que eu vou colocar aqui, Sr. Presidente. 

“Entendemos que o crescimento previsto, de 2% do PIB em 2018, reflete a 

cautela do governo. De plano, a perspectiva de aceleração da atividade econômica 

no último trimestre deste ano permite-nos prognosticar um efeito estatístico positivo 
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para 2018. Entendemos que os nossos gestores da política econômica envidarão 

todos os esforços necessários para uma retomada ainda mais robusta da produção, 

do emprego e da renda. 

Estamos convictos de que o crescimento do nosso PIB em 2018 não será 

inferior a 2,5%” — ou seja, 0,5% acima da proposta do Governo — “e nisso 

apostamos. A hipótese básica que norteou nossos cálculos foi a de que a economia 

brasileira em 2018 crescerá a essa taxa, e de que a receita de tributos e 

contribuições reagirá rapidamente ao maior dinamismo da atividade econômica e 

dos negócios.” 

Esse 0,5% a mais deverá representar algo em torno de 5,6 bilhões de reais a 

mais na receita de 2018. É bom que se ressalte que esse superávit de receita, ou 

seja, essa receita a mais, não servirá para gastos, para as despesas primárias, 

principalmente porque estamos diante do controle de gasto da PEC 95. Mas, 

evidentemente, isso irá alterar o déficit primário para 2018. Eu não acredito que vai 

haver um rombo ou um déficit de 159 bilhões de reais em 2018, acredito que será 

menos. O Governo vai poder trabalhar com mais folga. 

 “Deixamos de prever crescimento ainda mais elevado por sermos cautelosos, 

tratando-se de ano de eleições. (...)” Repito: acho que cresceremos mais de 3% em 

2018. Por ser um ano de eleições, é bom também que tenhamos um pouco mais de 

cautela. Isso pesou muito no meu relatório. Nossa certeza é de que o País crescerá, 

ratifico, mais de 3%.  

“O Novo Regime Fiscal limita o gasto de despesas primárias, mas, ainda 

assim, não podemos nos furtar a reestimar o crescimento do PIB mais robusto. Essa 

arrecadação acima do valor do teto do gasto contribuirá, sem dúvidas, para uma 

convergência mais rápida que o esperado da relação dívida/PIB, pois, dado esse 

limite, todo o excesso seria direcionado para melhorar o resultado fiscal.” 

 Como eu disse há alguns minutos, isso vai abater o déficit primário de 2018. 

 “A nossa percepção de que, na mensagem modificativa, o crescimento está 

aquém do que o Brasil é capaz de alcançar é reforçada pelas previsões de mercado. 

Há 1 mês, já se prevê que o crescimento do PIB será maior do que 2%. Alguns 

analistas falam em até 4%.” 
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 Inclusive, o Ministro Henrique Meirelles ontem, em uma entrevista, disse que 

o PIB do nosso País deverá crescer algo em torno de 4%. Evidentemente, aí ele foi 

muito realista. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi otimista. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Foi otimista, mas vejo que também 

foi realista. Eu não descarto um crescimento da ordem de 4%, o que vou até 

justificar aqui no relatório. 

 “Acredito em uma recuperação rápida, pois a economia já está gerando 

empregos formais acima do esperado. No terceiro trimestre de 2017, 1,1 milhão de 

vagas de trabalho foram criadas, e — o mais importante — a indústria, setor cujo 

crescimento tem forte impacto na arrecadação de receitas administradas, cresceu 

3,1% no mesmo trimestre, o ritmo mais forte em 4 anos. 

(...)” 

 Aqui é bom dizer que, só de empregos de carteira assinada, segundo o 

CAGED, nós já estamos próximos de 300 mil empregos novos no País em 2017. 

Agora em setembro, houve 77 mil novos postos de trabalho. 

 “A confiança do empresariado voltou, e a retomada da capacidade instalada 

se dará de forma rápida, pois o custo do financiamento está relativamente baixo, 

com a meta da taxa SELIC (...). 

(...)” 

 Eu acredito que, em 2018, vamos ter uma taxa de juros abaixo dos 7%. 

Evidentemente, isso irá fomentar o consumo. Dinheiro barato é igual a consumo; 

consumo é igual a produção; produção é igual a emprego; emprego é igual a 

distribuição de renda. 

 Outro item importante também é a inflação. Eu acredito que a inflação de 

2018 não ultrapassará os 3%. 

 Também a capacidade produtiva das nossas empresas está ociosa. Os 

nossos empresários, nesta última década — e eu me incluo entre eles —, investiram 

muito em tecnologia e preparo das suas indústrias e empresas para o crescimento. 

Infelizmente, veio a crise, e essa capacidade produtiva ficou ociosa. Portanto, as 

nossas empresas estão prontas para crescer. Esse é um ponto que me leva ao 

otimismo e realismo de imaginar que nós cresceremos mais do que 3%. E volto a 
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repetir: essa taxa de juro baixa, evidentemente, irá proporcionar a elevação do 

consumo. 

 Além disso, eu vejo, por exemplo, essa retomada do emprego — eu estou 

estimando algo em torno de 2 milhões de postos de trabalho em 2018. É claro que 

isso vai alavancar a receita da Previdência Social. E nós sabemos que a Previdência 

Social é o grande problema orçamentário do nosso País. O grande déficit realmente 

vem da Previdência Social. Então, este é outro ponto que eu coloco: ao retomarmos 

o emprego, melhorará, sem dúvida nenhuma, a receita da Previdência Social.  

 Também as dez maiores empresas chinesas querem investir no nosso País, 

principalmente na área de concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. 

Isso também me leva ao otimismo,  

 Ainda vejo agora essas concessões do pré-sal, por exemplo. Estive com o 

Ministro do Planejamento, que me falou de uma previsão de receita do pré-sal da 

ordem de 8 bilhões de reais para 2018.  

 E, por derradeiro, eu não poderia deixar de colocar que essa equipe 

econômica mostrou capacidade. Mesmo diante do quadro político que nós estamos 

vivendo, a equipe econômica conseguiu deslocar a economia da política. Então, eu 

vejo que a permanência dessa equipe econômica é outro fator que me leva, então, a 

estimar esses 2,5% e pensar em 3% para 2018. 

 “Nossa reestimativa de receitas alcançou um grupo restrito de itens que se 

mostram claramente sensíveis ao ritmo de crescimento. Ficou claro que o volume de 

importações tem refletido a melhoria dessas condições, seja devido ao ingresso 

maior de equipamentos para a renovação do parque produtivo, seja pela compra de 

bens intermediários na produção de artigos de consumo. Também acompanha de 

perto o avanço do PIB a produção manufatureira, incluindo, por sua importância na 

matriz industrial, o setor automobilístico, que tem destaque na grade de receitas 

tributárias. Foram afetadas ainda as previsões de receitas do Imposto de Renda, 

tanto sobre os lucros das empresas (IRPJ e CSLL), como sobre remessas desses 

lucros para o exterior, e sobre outros rendimentos.  

A evolução do PIB influencia o desempenho, ainda, do crédito e das 

operações financeiras e, consequentemente, o IOF. Também talvez estejam em 

primeiro lugar os tributos sobre o faturamento, que são a COFINS e o PIS/PASEP, 
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assim como a CIDE-Combustíveis. O impacto ainda se dá sobre remessas para o 

exterior no pagamento do uso de tecnologia. 

 Nossa hipótese também contempla a variação da massa salarial na mesma 

proporção do crescimento do produto.” Estamos estimando aqui um crescimento da 

massa salarial de 4,5% a 6,18%. “São diretamente atingidas pela remuneração do 

trabalho as contribuições para o salário-educação e previdenciárias. 

 Por fim, mas não menos importante, há consequências positivas dos 

programas de concessões. Além de aumentar a receita e desincumbir o poder 

público, eles fomentarão o investimento e aquecerão a atividade econômica. 

 A boa notícia para todos como nós (...)” 

 Estão pedindo para eu pular. Realmente podemos saltar, sim. 

 “Nossas considerações foram levadas às autoridades do Poder Executivo e 

esses temas foram amplamente discutidos com o Sr. Ministro do Planejamento.” 

 Eu tive duas reuniões longas com o Ministro do Planejamento e com toda a 

nossa equipe econômica aqui do Congresso Nacional. 

 “Agradecemos também às equipes técnicas dos Ministérios do Planejamento 

e da Fazenda, que esmiuçaram os dados da receita e trocaram informações 

produtivas com nossas consultorias, permitindo que este relatório fosse elaborado 

em tempo reduzido.” 

 (A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Eu pediria à assessoria 

que, por favor, permitisse que os Deputados que estão calados conseguissem ouvir 

o Relator. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Obrigado, Presidente. 

 Como resultado da nossa avaliação, a previsão da receita bruta e líquida das 

transferências constitucionais aumentará algo em torno de 5,6 bilhões de reais. 

Como eu disse antes, são 5,6 bilhões de reais. Aqui no relatório está 5,5 bilhões de 

reais. 

 Espero que essa receita extra acelere a recuperação da situação fiscal do 

País em 2018. É bom que se diga que o propósito do Congresso Nacional, aqui no 

relatório proposto por mim, não é que esses 5,5 bilhões de reais sejam destinados 

para despesas, até porque a PEC 95 limita o gasto. Essa sobra, que eu acredito que 
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não será de 5,5 bilhões de reais, mas muito superior — eu chego a dizer que 

podemos ter uma receita da ordem de 10 bilhões de reais a mais —, servirá tão 

somente para abater o déficit fiscal de 2018. 

 Foram apresentadas cinco emendas à receita e outras cinco de renúncia de 

receita, sendo também objeto de apreciação neste relatório. 

 Em que pese o mérito, as proposições foram inadmitidas por não 

evidenciarem erro ou omissão de estimativa da receita. 

 Não poderia deixar de falar sobre a necessidade de inclusão no Orçamento 

das receitas do Sistema S. Eu disse, quando da aprovação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, tão bem relatada pelo competente Deputado Marcus Pestana, que 

eu iria introduzir aqui as receitas. Mas conversei com a equipe técnica e quero, 

então, justificar por que nós não estamos incluindo essas receitas aqui, por que eu 

não estou propondo aos senhores, neste relatório, tal inclusão. Aqui, então, eu 

justifico. 

 “É função constitucional do Poder Legislativo corrigir erros e omissões na 

proposta oriunda do Poder Executivo. Temos nos debruçado sobre a questão da 

inclusão no Orçamento das receitas arrecadas pela Receita Federal do Brasil — 

RFB”, segundo a Lei nº 11.457, de 2007, “destinadas às entidades do Sistema S. 

 Esses serviços sociais autônomos, com personalidade jurídica de direito 

privado, recebem tributos instituídos pela União, classificados como Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico — CIDE ou de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas. Tais tributos não se confundem com contribuições para 

a Seguridade Social e são arrecadados e repassados pela RFB ou arrecadados 

diretamente por algumas das entidades do Sistema.” No caso, SESI e SENAI. 

 Sendo assim, “(...) a inclusão orçamentária das receitas do Sistema S não 

alteraria as formas atuais de gestão dos recursos líquidos dessas entidades. A 

inclusão pode ser defendida à luz do atual ordenamento jurídico da Receita. 

Ressentimo-nos, entretanto, da falta dos procedimentos e práticas que nos permitam 

fazê-lo nesta ocasião.” 

 Vale lembrar que “a LDO para 2018 não exclui expressamente as receitas em 

questão do orçamento fiscal, ao mesmo tempo em que determina normas adicionais 

de divulgação e transparência das informações relativas à arrecadação e à 
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destinação dos tributos em apreço. Desse modo, os comandos dos art. 131 e 134 da 

Lei nº 13.473, de 2017,” — a Lei da Receita Federal — “associados à não inclusão 

dessas entidades no rol do art. 5º da mesma lei, amparam o entendimento de que as 

receitas (...). 

 A propósito, vale lembrar o caso dos conselhos de fiscalização de profissões 

regulamentadas, autarquias que também arrecadam contribuições de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas. Entretanto, tais receitas foram 

explicitamente excluídas da Lei Orçamentária pela LDO (...) 

 (...) 

 A previsão de repasses da RFB ao Sistema S, em 2018, em valores brutos, é 

de R$ 18,5 bilhões.” Mas, na verdade, foram 21 bilhões de reais. “A título de 

contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, temos um 

subtotal estimado em R$ 14,4 bilhões, enquanto a previsão para tais repasses, a 

título de CIDE, é de R$ 4,1 bilhões.” 

 Quando se fala aqui de CIDE, está se falando sobre a Desvinculação de 

Receitas da União — DRU, desses 4,1 bilhões de reais em que incidiriam a DRU, a 

respeito dessas entidades que arrecadam através da CIDE, que são o SEBRAE, a 

APEX-Brasil e a ABDI. 

 “Sobre este último montante cabe cobrança da DRU estimada em torno de R$ 

1,2 bilhão, que se converteria em receita da União.” 

 É importante colocar isso aqui: uma vez incluídas essas receitas do Sistema 

S, em especial do SEBRAE, da APEX Brasil e da ABDI, incide DRU. Segundo a 

nossa equipe técnica e de acordo por mim, isso geraria aos cofres públicos uma 

receita da ordem de 1,2 bilhão de reais. 

 “Desse modo, na mensagem modificativa, há omissão de receitas 

correspondente ao trânsito, pelo Tesouro Nacional, das contribuições do Sistema S, 

enquanto o erro de receita que se defende seja corrigido consiste na ausência de 

previsão dos recursos desvinculados. 

 (...)  

Os tributos em questão, cuja destinação final serão as entidades do Sistema 

S, serão arrecadados pela RFB, independentemente de constarem ou não do 

Orçamento federal. Contudo, a busca do realismo orçamentário conduz ao 
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reconhecimento da necessidade de representação cada vez mais fiel dos atos e 

fatos pertinentes às atividades financeiras estatais. 

(...) 

 Contudo, a atual legislação de despesa orçamentária não contempla o 

tratamento a ser conferido para aplicação dos recursos decorrentes das receitas do 

Sistema S. Note-se que a inclusão dessas receitas (e despesas) não afetaria 

necessariamente o resultado primário da União, exceto pela DRU.” Seriam despesas 

obrigatórias, ou seja, entravam e saíam. “Já são cobradas tarifas por conta do 

recolhimento e da transferência das contribuições do Sistema S pela RFB.” 

 O Governo, quando arrecada essas contribuições através da Receita Federal, 

cobra uma taxa de 3,5% por esse serviço prestado. É isso que eu estou tentando 

esclarecer aqui no relatório. 

 “A inclusão orçamentária das receitas do Sistema S demandaria a criação de 

ação específica para registrar, a título de despesas, os repasses pertinentes”.  

Se nós tivéssemos incluído isso na LDO, se tivéssemos feito essa inclusão, 

poderíamos, então, fazer constar do nosso relatório de despesa, salvo melhor juízo 

de V.Exas. 

 “Ademais, para evitar que a inclusão dos repasses em apreço no Orçamento 

interfira no teto da programação da despesa primária, caberia proceder-se à 

adequada revisão dos limites relativos ao Novo Regime Fiscal, que não se previu 

neste caso.” Nós teríamos também que fazer uma alteração no Regime Fiscal. “A 

exemplo de recálculos anteriores, como quando da inclusão dos empréstimos 

líquidos do FIES, as despesas dos repasses ao Sistema S poderiam ser acrescidas 

à base da despesa primária em 2016, sujeita aos limites definidos pela Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016, corrigido anualmente pelo IPCA.” Estou só, mais uma 

vez, justificando. 

 “Por último, enfatizamos mais uma vez a necessidade de normas adequadas 

para lidar com o lado da despesa, de forma que a inclusão da receita dessas 

entidades possa se dar sem suscitar controvérsias no âmbito de seu tratamento 

orçamentário.” 

 Sra. Presidente, Srs. e Sras. Deputados e Senadores, “ante o exposto, voto 

pela aprovação do projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, 
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no que concerne às estimativas de receitas, nos termos apresentados pelo Poder 

Executivo, com as alterações propostas pelo Relator, que constam da relação em 

anexo, sob a forma de emendas aprovadas.” 

 Eu continuo acreditando que nós iremos crescer mais de 3% no nosso 

Produto Interno Bruto, em 2018, e que teremos um acréscimo na receita acima de 5 

bilhões. 

 Eu acredito que estou preparado para responder a qualquer pergunta dos 

nossos colegas, se assim julgarem necessário. Se, porventura, eu não conseguir 

responder, peço ajuda a essa competente equipe econômica, comandada — 

permitam-me o termo, Rafael, Márcia, que ali está, Pederiva, Cosentino e tantos 

outros — pela Dra. Ana Cláudia. Se eu não souber responder, a Dra. Ana Cláudia, 

que comanda essa equipe, nos ajudará. 

 Agradeço a todos. Agradeço à Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sra. Presidente, pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Com a palavra, pela 

ordem, V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sra. Presidente, eu queria 

que a nobre Deputada esclarecesse o que, além do Relatório de Receita, vai se 

votar especificamente hoje, aqui na Comissão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Estão na pauta, no dia de 

hoje, os PLN 24, 25 e 26, além do relatório do nobre Senador Ataídes Oliveira e de 

um aviso, matéria corriqueira para nós nesta Casa, o Aviso nº 15, que trata de 

irregularidades na execução da Usina Termonuclear de Angra 3. Isso foi acordado 

na reunião de Líderes, nobre Deputado. 

 Sabedores de que este é um momento difícil da Comissão, esperamos que, 

até amanhã, tenhamos o relatório do PLN 34 modificado e o relatório do PLN 33 

apresentado, para que seja possível que os Srs. Deputados e Senadores opinem 

antes de votar no fim da tarde. 

 Tendo em vista a apresentação do Relatório de Receita e da errata pelo 

nobre Senador Ataídes, entramos, então, em discussão. 

 Tem a palavra para discutir o nobre Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Presidenta, Deputada Laura. 
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Cumprimento o Relator Senador Ataídes, os colegas Deputados e Senadores, 

Deputadas e Senadoras. 

 Primeiro, Senador Ataídes, o Governo tem, reiteradamente, na presença tanto 

dos Ministros quanto do próprio Meirelles... 

 Aliás, se o Meirelles confiasse tanto no Brasil não iria deixar o seu dinheiro 

aplicado em paraísos fiscais. Ele poderia confiar mais. Quer que o povo brasileiro 

confie na economia brasileira, mas deixa o dinheirinho dele aplicado lá fora, o que 

eu acho que é um péssimo sinal para um Ministro do País. 

 (Não identificado) - Não é dinheirinho, não. É dinheirão. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - É dinheirão, não é? Não é dinheirinho, é 

dinheirão — os colegas estão me corrigindo aqui.  

Se o Ministro confiasse mais no País, ele deixaria o dinheiro aqui, para 

crescer aqui. Mas, vindo esse exemplo lá de cima, como ele vai querer convencer os 

brasileiros desse jeito? Nós não temos esse problema porque não temos dinheiro 

para aplicar lá fora.  O nosso vem da poupancinha do povo trabalhador. Como nós 

vamos confiar que o Brasil vai crescer se nem o Ministro do Temer está confiando 

nisso? Esse é um ato de desconfiança na economia brasileira. 

 Segundo lugar, quando V.Exa. reflete sobre o crescente consumo, o Governo 

reduziu em 14 reais a expectativa do salário mínimo, que iria para 979 reais. O 

salário ficou em 965 reais — baixou primeiro para 969 reais, diminuiu 10 reais de 

cada trabalhador, e baixou depois mais 4 reais, o que somados totalizam uma perda 

de 182 reais por ano. 

 Esses dias, Deputada Dorinha, eu até disse que esse valor por enquanto 

compram dois bujões de gás. Daqui a uns dias, se continuar aumentando, nem dois 

bujões se compram mais com esse valor. Isso é um rancho para o povo. Isso é um 

rancho. O Governo Temer está tirando a expectativa de consumo. 

 Se o Governo vem dizendo que a economia vai reagir e o PIB vai crescer por 

causa do consumo, em que ele está sinalizando que vai ter consumo, se o salário 

está desse jeito? 

 Terceiro fator: o Governo diz que vai aumentar o consumo. Ora, para 

aumentar consumo, tem que cortar despesas, mas o Governo está aumentando os 

custos das despesas! 
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 Nós estivermos hoje de manhã com os produtores de arroz do País. Eles 

estão muito revoltados e indignados, como também estão os produtores de leite, 

porque o Governo, além de não fazer compra pública, não dar um jeito na 

importação e dificultar o sistema de logística, aumentou a tarifa de energia elétrica. A 

cada dia que se liga a máquina da ordenhadeira ou a bomba para fazer irrigação, a 

luz está mais cara. O Governo Temer aumentou o preço da tarifa de energia. 

 Para fazer pastagem com o trator, a primeira coisa necessária é o diesel, 

mas, a cada semana, se não for a cada dia, aumenta-se o preço do diesel. Para se 

fazer transporte, é preciso usar gasolina, todos usam, mas se aumenta o preço da 

gasolina. 

 O Governo está fazendo a análise de que a economia vai se recuperar mas 

ele está dificultando a vida povo do ponto de vista do custo de cada um dos 

brasileiros. Não estou nem falando do preço do gás de cozinha, porque está 

realmente aumentando e passando de todos os limites. 

 As empresas chinesas vão vir para cá, sim, para substituir as empresas 

brasileiras. Então, nós estamos na expectativa de que as estatais chinesas venham 

acionar a economia brasileira, destruindo as estatais brasileiras?! Que raciocínio de 

crescimento é esse no País? Que desenvolvimento é esse? 

 Eu torço também, eu torço, ninguém aqui pode dizer que estamos contra o 

crescimento. Pelo contrário, nós queremos que o País cresça. Nós sabemos onde 

estoura se a economia não reage, mas em cima desses dados e dessa política de 

Governo, não! Assim, não há como ter expectativa de crescimento. Eu torço para 

que o crescimento aconteça. 

 Esse é o primeiro aspecto que temos que trabalhar para que o Governo tenha 

políticas de consumo, tenha política para diminuir os custos, valorize as empresas 

brasileiras, sem substituí-las por empresas multinacionais, sem conceder isenções e 

renúncias fiscais, o que também não colabora com o nosso Orçamento, nobre 

Presidente. Isso não colabora com o nosso Orçamento. 

 O segundo aspecto que eu quero abordar, nobres pares desta Comissão, é 

que esse eventual acréscimo que V.Exa. sinalizou de 5,6 bilhões, pelo fato de o 

crescimento do PIB de 2% estar sendo projetado para 2,5%, infelizmente, não pode 

ser colocado para melhorar. 
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 Quando eu vi que aumentou 5 milhões, pensei que a sobra iria para o povo 

que precisa de programas de irrigação, de água, de cisternas, de assistência de 

saúde, do Bolsa Família, de assistência técnica rural e de programas em todas as 

áreas, como educação. Estão aqui hoje os professores de universidades reclamando 

em Comissões Gerais que estão sendo retirados recursos das universidades. Eles 

poderiam, então, ter acesso a esses recursos. Não, senhores! Não terão por uma 

razão só. Sabem qual é? Este Congresso votou uma proposta de emenda à 

Constituição, enviada pelo Executivo, a Emenda Constitucional nº 95, que congela 

os investimentos para todos esses setores. 

 Nós estamos aqui fazendo esforço para aumentar a receita, que não pode ser 

repassada aos programas que todos os Deputados e Senadores aqui defendem nas 

áreas de educação, saúde e segurança. Vai para onde? Para o primário, para o 

déficit fiscal, mas o Governo mantém 316 bilhões — eu tenho aqui os dados para o 

Orçamento, vamos discuti-los em outro momento —, repito que não são milhões, 

mas bilhões para pagamento de encargos e juros da dívida. 

 Essa é a nossa manifestação sobre este ponto, porque estamos aqui para 

apreciar o relatório da receita, mas eu não pude deixar de fazer essas 

considerações, porque nós temos que dialogar com o pé na realidade da vida. E o 

que eu tenho feito aqui é tratar dessa forma da vida do nosso povo. 

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

 Consulto o Relator da receita sobre se gostaria de se manifestar a respeito. 

(Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Jaime Martins. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu só queria um esclarecimento, Sr. 

Presidente, com relação à receita do Sistema S. Se eu compreendi bem, nobre 

Relator, V.Exa. está incluindo as receitas do Sistema S no Orçamento. Eu gostaria 

de um esclarecimento a respeito disso. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Não, não estamos incluindo. Ainda 

não estamos incluindo, porque a Emenda Constitucional nº 95 não nos deu a 

oportunidade de inclusão dessas receitas. Apesar de serem transferências 

obrigatórias e a LDO também não ter comtemplado, ficamos impossibilitados de 

incluí-las. Portanto, não estão incluídas no relatório. 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Despesa? Vai continuar havendo o 

mesmo procedimento. A Receita arrecada e repassa para as entidades do Sistema 

S. Continua a mesma coisa. 

 O Deputado Bohn Gass colocou aqui de forma clara... Eu posso dizer o 

seguinte: essa receita a mais que estou estimando para 2018, que servirá para 

abater o déficit fiscal, ou seja, para a dívida...  

 Nós é que fabricamos as leis. Por que, então, não apresentamos uma 

proposta para que essa sobra de receita vá para a educação, conforme bem V.Exa. 

colocou? Eu coaduno com V.Exa. em relação a isso, mas precisamos de lei. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Relator, se não se incluírem as 

receitas do Sistema S no Orçamento, continuará a caixa-preta inacessível ao 

Tribunal de Contas e aos padrões de fiscalização que existem com relação às 

verbas que fazem parte do Orçamento, não é isso? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Mas nós estamos avançando, 

estamos avançando. 

 Eu sou um defensor incansável do Sistema S, mas eles não pensam assim. O 

Sistema S — SESI, SENAI, SEST, SENAT, SENAR, SESC, SENAC — tem prestado 

um grande serviço ao povo brasileiro, mas poderia melhorar ainda mais. Nós 

precisamos melhorar a transparência e a gratuidade do sistema. 

 Todo o mundo sabe disto no Congresso Nacional: eu tenho batido muito nas 

entidades para que nós possamos realmente aumentar essa gratuidade e dar mais 

transparência a esses 20 e tantos bilhões de reais. A coisa está indo passo a passo, 

e eu percebo que nós temos avançado muito. 

 Ultimamente, tenho conversado muito com o Presidente da CNI, Robson 

Andrade, e com os demais Presidentes das entidades, coisa que no passado não 

fazíamos e agora estamos fazendo. Por isso, acredito que logo, logo este Congresso 

Nacional irá realmente se debruçar de vez sobre essa questão. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Quem nasceu há 80 ou 100 

anos, percebe que tudo continua, que estão as mesmas pessoas na direção do 

Sistema S. Esse é que é o problema. 
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 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - É verdade, é verdade, mas a coisa 

está melhorando. Anteriormente, eu falava sozinho. Agora, já estou ouvindo 

manifestação de vários colegas e até mesmo do Presidente, ou seja, estamos no 

caminho certo e vamos fazer a correção. 

 Os Presidentes, com ressalva de alguns, a maioria deles, como o Presidente 

Robson Teixeira, estão muito preocupados em melhorar a gratuidade e dar mais 

transparência ao Sistema S, e eu acredito que isso acontecerá. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Como V.Exa. se referiu à nossa 

manifestação, vou acrescentar uma frase apenas. 

 Eu também queria votar favoravelmente à sua posição de transparência em 

relação ao Sistema S. Fiquei muito preocupado quando, há poucos dias, um dos 

delatores, o Renato Pereira, falou que o Sistema S teria sido usado para pagamento 

da campanha do pato, aquela campanha ocorrida quando a Dilma ainda estava na 

Presidência. Aquele movimento colaborou muito com o impedimento e afastamento 

dela. 

 Eu li essa matéria e, quando eu ouvi V.Exa. falar com muito vigor sobre a 

transparência em relação ao Sistema S, quis manifestar que também concordo que 

devemos ter um sistema muito transparente. Por isso, precisamos debater sobre 

isso. Se V.Exa. quiser aprofundar o tema, conte comigo. 

 Outro dia, V.Exa. proferiu o relatório, e eu atentamente fui ler. Acho que isso é 

fundamental em todos os sentidos, porque se trata de dinheiro público que vai para 

o Sistema S. Portanto, deve haver um gerenciamento que faça programas e sirva 

para a coletividade. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Agradeço a V.Exa. 

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

Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Boa 

tarde a todos.  

Quero inicialmente parabenizar o Senador Ataídes Oliveira pelo relatório e a 

equipe técnica pela preocupação e a seriedade com que construiu o relatório. 

 Agora, na verdade, eu gostaria de falar muito mais para irmos nos 

acostumando à ideia de três situações específicas. Uma delas é em relação ao 
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IPHAN, porque a Presidente do IPHAN já procurou vários Deputados e Senadores e 

o próprio Relator do Orçamento Geral para manifestar a sua preocupação com uma 

estrutura extremamente importante para a garantia do nosso patrimônio histórico e 

cultural. O IPHAN tem apenas 580 servidores e mais da metade desse total vai se 

aposentar no próximo ano. 

 Na verdade, estou tentando construir alguma possibilidade de apoio em 

relação ao funcionamento do IPHAN. Um país que não garante apoio e não respeita 

a sua cultura e memória logicamente não tem história. 

 Há preocupação com o Orçamento da educação, porque a parte específica de 

folha de pessoal está consumindo o Orçamento da educação. A parte de 

investimento reduziu-se enormemente não só para as universidades, como também 

para a educação básica. À medida que existe um crescimento vegetativo da folha de 

pessoal sem trava de proteção, a parte de investimento e de custeio vai 

comprometer programas importantes. 

 A saúde indígena eu tenho acompanhado de perto no Estado do Tocantins, 

mas a realidade do restante do Brasil não é diferente. As aldeias têm falta de 

saneamento, de limpeza, falta de água. 

 Apesar de o nosso Estado, Senador, ter tanta água, os índios não têm água 

disponível, não têm água tratada, não têm água de natureza nenhuma, não têm 

saneamento básico, e a estrutura de saúde é extremamente precária, porque o 

Orçamento está cada vez mais comprometido. 

 São temas para os quais vou apresentar emendas, vou fazer esse trabalho, 

mas fico bastante preocupada com o fato de haver uma possibilidade de termos 

mais recursos e não podermos usá-los para as áreas necessitadas, como as dos 

exemplos que dei. Pode ser que outras áreas estejam tão ou mais comprometidas e 

precisam de um olhar diferente. Do ponto de vista histórico, esse problema não é 

uma situação deste Governo. Várias áreas relevantes não vêm tendo um respeito e 

uma atenção há muitos anos. 

 O IPHAN tem direito a ter no seu quadro mais mil servidores, mas só tem 

quinhentos e poucos e vai perder mais de trezentos. Como é que nós vamos manter 

o nosso patrimônio acompanhado, vigiado e controlado? 

 É um apelo que faço. 
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 Toda a discussão da PEC 95 foi no sentido de que a responsabilidade seria 

transferida para o Congresso. Isso é limite, é mínimo. Quem vai decidir e definir é o 

Congresso. Está na nossa mão. O que nós vamos conseguir fazer? 

 Muito obrigada. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Deputada Professora Dorinha, 

V.Exa. está sempre preocupada com a área educacional. Agora, fez sua colocação 

a respeito do IPHAN, numa preocupação com a área cultural, e da saúde dos índios 

do nosso Estado de Tocantins. 

 O que V.Exa. colocou se refere a despesas. Portanto, não é assunto do meu 

relatório, mas sim do Relator-Geral, do nosso querido Relator Deputado Cacá, como 

também dos Relatores-Setoriais. 

 Eu acato a sugestão de V.Exa. e vou conversar com o nosso Relator, 

principalmente, sobre a causa indígena, sobre a saúde de nossos índios em 

Tocantins, sobre a saúde indígena. 

 Agradeço a V.Exa. 

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

posso encerrar a discussão. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sobre o que a Deputada Dorinha disse, eu 

havia falado antes que acho que isso, de fato, uma preocupação que esta Comissão 

podia abraçar. 

 O nobre Relator disse que é preciso uma ação legislativa. Nós votamos. Este 

Congresso votou o congelamento. Veio a alteração constitucional. Todos nós 

estamos vendo agora o prejuízo que haverá. Estamos falando do primeiro 

orçamento sob a égide da Emenda Constitucional nº 95. Nós estamos falando, 

Deputada Dorinha, sobre o primeiro ano. Há mais 19 anos. Imaginem como vão ficar 

as escolas, a educação infantil... Vai ser assim. 

 Nós votamos contra essa proposta. Nós não queríamos a PEC do teto dos 

gastos. Eu sou amplamente favorável à alteração da Constituição. Se os colegas 

Senadores e Deputados concordarem, eu passarei a recolher a assinatura hoje para 

alterar essa Constituição. Parece que todos estão concordando com isso, porque 
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estão vendo agora que o prejuízo será enorme. O índio não terá atendimento; o 

agricultor não terá atendimento; o estudante não terá atendimento.  

 Então, eu estou aguardando a manifestação de V.Exas. e, se os nobres 

Senadores e Deputados concordarem, começarei a recolher assinaturas para 

alterarmos essa proposta, porque, objetivamente, é isso: o Congresso disse: “Sim, 

Temer, você pode cortar dos índios, da educação”. É congelamento. E nós estamos 

no primeiro ano ainda. Não estou fazendo a citação. Eu sei que V.Exa., Deputada 

Dorinha, participaria inclusive do recolhimento da assinatura. Eu só estou deixando 

este desafio aqui, para que possamos mudar a Constituição. Precisamos mudar. 

Não há como o País sustentar esse congelamento na parte dos cortes de recursos, 

pois vai sobrar para a população mais pobre. 

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

discussão. 

 Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas não se 

manifestou quanto à apresentação de emendas de Relator, solicito autorização do 

Plenário para a votação do Relatório da Receita apresentado ao Projeto de Lei 

Orçamentária para 2018, conforme estabelece o parágrafo único do art. 25 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. 

 A solicitação de autorização está em votação na Câmara dos Deputados. 

 As Deputadas e os Deputados que concordam e aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Submeto o Relatório da Receita à votação na representação do Senado 

Federal. 

 As Senadoras e os Senadores que concordam e aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, declaro então inadmitidas as emendas indicadas pelo 

Relator no seu voto. 

 O Relatório da Receita e a errata estão em votação, portanto, na 

representação da Câmara dos Deputados. 
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 As Deputadas e os Deputados que concordam e aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Da mesma forma, submeto a matéria à aprovação na representação do 

Senado Federal. 

 As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O Relatório da Receita e a errata apresentada ao Projeto de Lei Orçamentária 

Anual para 2018 estão, portanto, aprovados. 

 Eu quero aqui, por dever de ofício, e por razão muito pessoal e própria, 

cumprimentar o Senador Ataídes Oliveira, a quem tive a honra de designar — não 

por vontade específica, mas por vontade desta Comissão e atendendo os mais 

rígidos preceitos regimentais — Relator da Receita.  

 Na verdade, nós pudemos observar a capacidade e o entusiasmo de S.Exa. 

com o futuro do Brasil. Empresário que é e destacado Senador, ele apresentou um 

Relatório da Receita de forma objetiva, sucinta e didática, o que evidentemente 

orgulha muito a nossa Comissão. 

 Portanto, eu quero parabenizar, cumprimentar e agradecer, porque eu sei que 

V.Exa. tem tido muitas atribuições no âmbito parlamentar, em especial a atribuição 

de dirigir a CPI da JBS, que lhe toma muito tempo.  

 Eu tenho consciência disso e, por tal razão, mais uma vez cumprimento 

V.Exa. pela distinção que nos proporcionou em fazer o relatório no tempo adequado.  

 Agradeço também aos demais membros desta Comissão pela aprovação do 

projeto de lei. 

 Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Em V.Exa. me lançando, eu já me 

sinto contemplado. 

 Sr. Presidente, a exemplo de V.Exa., quero parabenizar o Senador Ataídes 

Oliveira e dizer que o Governo sente-se extremamente satisfeito com o relatório de 

V.Exa., não apenas pelo realismo otimista, mas acima de tudo pela forma como 

V.Exa. trata o futuro do Brasil.  
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 As expectativas no seu relatório expõem isso: o Brasil está no caminho certo 

e as medidas econômicas que estão sendo tomadas pelo Governo Temer estão 

surtindo efeito.  

 Nesta semana estamos vendo claramente os empregos que estão sendo 

criados, de forma oficial, no Brasil. E, mais do que isso: se votarmos a reforma da 

Previdência, os números que V.Exa. apresenta ficarão extremamente menores do 

que a expectativa que nós temos. 

 Portanto, V.Exa. faz com brilhantismo o relatório que aprovamos, liberando o 

Relator Cacá Leão para apresentar amanhã o seu relatório preliminar.  

 E ainda mais, Senador: nós queremos aqui dizer que o senhor bem colocou 

em seu relatório esses recursos, mas eu queria frisar aqui a todos os membros da 

Comissão que o Relator-Geral, Deputado Cacá Leão, não poderá utilizar esses 

recursos que V.Exa. adiciona, exatamente porque se deverá formar um superávit, 

para se ter a segurança e a garantia de que o Governo cumprirá as suas metas. 

 Portanto, trata-se de um relatório real, efetivo, positivo, que está em 

consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com as modernas práticas de 

administração do dinheiro público. Portanto, parabéns!  

 E mais uma vez agradeço também a compreensão dos Líderes da Comissão 

que fizeram o acordo para votarmos esse relatório e os PLN que estavam pautados, 

com especial agradecimento ao Deputado Bohn Gass e aos demais Líderes de 

partidos com assento nesta Comissão. 

 Muito obrigado. 

 O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Sr. Presidente, por derradeiro, 

então, quero agradecer a V.Exa. mais uma vez pela confiança depositada; 

agradecer também ao Relator-Geral, o Deputado Cacá Leão, e a todos os nossos 

Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras que ajudaram a aprovar esse 

relatório. 

 Deputado Claudio Cajado, é importante colocarmos que nós vamos ter 

eleições em 2018. Sabemos que esse tema da reforma da Previdência Social é 

delicadíssimo, principalmente quando o Parlamentar vai até a sua base, ao eleitor. É 

muito difícil. Agora, é uma questão sobre a qual nós temos que nos debruçar. Nós 
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não temos mais alternativa. É responsabilidade deste Congresso Nacional fazer 

essa reforma previdenciária da forma que veio do Governo ou não. 

 Esse déficit estimado para o exercício de 2018, de 270 bilhões de reais, 

mesmo com a geração de 2 milhões de empregos, tal como estimados por mim para 

2018, ainda é pouco significativo, Senador Valadares — este competente Senador 

da República —, diante do déficit. Nós sabemos dos privilégios que o nosso Regime 

Geral de Previdência hoje concede. Nós vamos ter que coibir, vamos ter que extirpar 

esses privilégios. Então, é um tema delicadíssimo. Isso pode nos custar muito caro, 

mas nós não podemos refutar. 

 Eu estou falando do Regime Geral. Eu estou falando da Previdência e 

também dos RPPS. Nós vamos ter que nos debruçar também sobre o Regime 

Próprio de Previdência Social. Esse é outro grande buraco. Essa é outra bomba que 

vai explodir no Brasil. Nós temos hoje mais de 15 milhões de associados, de 

segurados no Regime Próprio de Previdência Social, os cálculos atuariais deixam 

um déficit de mais de 400 bilhões de reais. Não é? E não me refiro só aos cálculos 

atuariais; os RPPS deveriam ter algo em torno de 600 bilhões disponíveis em seus 

caixas, mas hoje os valores não ultrapassam 300 bilhões de reais. Esse é outro 

assunto que nós vamos ver. 

 Agora, esse tema da reforma da Previdência Social, não adianta, o 

Congresso Nacional vai ter que encarar isso de frente — evidentemente, haverá um 

debate, não é Sr. Presidente? — e levar a matéria aos plenários das duas Casas. 

 Agradeço a V.Exas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, mais uma vez, os nossos 

agradecimentos ao Senador Ataídes Oliveira. 

 Item 2 da pauta. Trata-se de Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 24, de 

2017, cujo Relator é o Deputado João Arruda.  

Como S.Exa. não se encontra presente, queria solicitar aos nobres membros 

desta Comissão a alteração da pauta e já passarmos ao item 2, em homenagem ao 

nosso estimado e distinto Senador Valadares, que se encontra presente para 

apresentar o relatório sobre o Projeto de Lei nº 25, da Presidência da República, que 

abre crédito ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União em favor de 
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diversos órgãos do Executivo Federal, crédito no valor de R$83.130.558,00, para 

reforço de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 O Relator é o Senador Antonio Carlos Valadares, a quem concedo a palavra 

para apresentar o seu relatório. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Presidente, eu 

gostaria de fazer um registro: estarei ausente desta Comissão por um período, em 

virtude de uma licença que darei entrada amanhã no Senado Federal. 

 Também gostaria de registrar o meu agradecimento a todos aqueles que me 

acompanharam durante o trabalho que realizamos, inclusive exercendo a 

Presidência desta Comissão até que V.Exa. a assumisse de forma tão brilhante e 

efetiva. 

 Esta minha ausência será devidamente justificada amanhã no Senado 

Federal.  

 Presidente, a matéria foi distribuída a todos os Parlamentares. Pergunto a 

V.Exa. se eu sou obrigado a ler todo o relatório ou se poderei ler somente uma parte 

dele. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. é o nosso professor. 

 Eu indago aos demais membros desta Comissão se permitiremos que o 

Senador Antonio Carlos Valadares sintetize a apresentação do seu relatório, o que 

imagino ser perfeitamente possível, uma vez que o texto já foi distribuído. (Pausa.) 

 Portanto, com a aquiescência dos nossos colegas, tem a palavra o Senador 

Antonio Carlos Valadares. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, foram 

apresentadas diversas emendas a esse projeto que abre aos Orçamentos Fiscal e 

da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo 

Federal, crédito suplementar no valor de R$83.130.558,00, para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 Infelizmente, devido a requisitos de ordem técnica, não pudemos atender 

todas as emendas.  

 O objetivo consignado na emenda que se volta para o Estado do Mato Grosso 

refere-se ao ajuste no conjunto das emendas de bancada do Estado em função do 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1741/17  21/11/2017 
 
 

 24

cancelamento de emenda de bancada no mesmo valor em outro crédito adicional. 

Portanto, a dotação deve ser mantida no substitutivo. 

 Optamos pela rejeição das emendas que propunham redução dessa dotação. 

 Recebemos, nesse particular, o Ofício nº 3, de 9 de novembro de 2017, do 

Senador Wellington Fagundes e do Deputado Valtenir Pereira, bem como cópias de 

ofícios da bancada do Mato Grosso, dirigidas ao Defensor Público-Geral Federal, ao 

Secretário de Orçamento Federal e ao Ministro da Saúde, que demonstram a 

necessidade de manutenção da dotação do PLN para o Estado. Os recursos serão 

destinados à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. 

 Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito 

da matéria, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 25, de 2017-CN, na forma 

do substitutivo apresentado, com as alterações promovidas pela aprovação da 

Emenda nº 4, além da inadmissão da Emenda nº 12 e da rejeição das demais 

emendas. 

 É o parecer, Sr. Presidente. 

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

Senador Antonio Carlos Valadares. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

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

importante ao nosso Senador, que incluiu uma emenda que apresentamos em 

relação ao INCRA. Aliás, essa foi a única emenda aceita por S.Exa. 

 Portanto, quero agradecer ao Senador, porque ela tem a ver exatamente com 

a possibilidade de desenvolvimento de estruturas para os assentados. Acho que isso 

é muito importante. Eles estão lá produzindo, estão trabalhando com a terra, 

precisam de estímulo, e é importante que realoquemos esse recurso. V.Exa. 

incorporou essa emenda, e eu lhe agradeço, pela importância do tema.  

 Há necessidade de esses espaços terem atendimento produtivo; para isso, os 

assentamentos precisam de infraestrutura. 

 Quero apenas fazer esse registro, agradecendo e já antecipando o meu voto 

favorável. 
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 Foram realocados 149 milhões e seiscentos e oitenta mil reais para o 

desenvolvimento de assentamentos rurais, repondo-se o valor que havia sido 

retirado anteriormente. Esse setor precisa do nosso empenho aqui. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O parecer continua em 

discussão. (Pausa.) 

 Não mais havendo quem queira discutir, submeto-o à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Deputadas e os Deputados que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 As Senadoras e os Senadores que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Quero aproveitar para cumprimentar o Senador Valadares, a quem quero 

expressar o meu reconhecimento por tudo o que representou, representa e 

representará para o Brasil, sobretudo para o Senado da República. Tenho por ele 

muito mais do que reconhecimento, mas, sim, admiração e apreço. Tive a honra de 

ser guindado a este cargo exatamente pelo nosso Senador Valadares, que reputo 

um dos Senadores mais atuantes e mais brilhantes que nós temos no Senado 

Federal. 

 Evidentemente, V.Exa. sabe dessa admiração que tenho. Certamente, 

mesmo que por um curto período, vai fazer falta aquela nossa convivência no 

plenário. E muitas vezes fiz consultas a V.Exa. a respeito de matérias importantes 

que nós apreciamos.  

 Então, desejo que V.Exa. tenha muito sucesso e retorne o mais rápido 

possível, porque V.Exa. deixa aberto um espaço importante nesta Comissão, que, 

certamente, não será preenchido de forma tão brilhante. 

 Tem a palavra o Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) 

 V.Exa. pediu a palavra? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pensei que V.Exa. tivesse 

pedido a palavra. 

 Dando sequência aos nossos trabalhos, vamos ao item 4. Aliás, iríamos 

passar pelo item 3, mas a nossa Vice-Presidente, a Deputada Laura Carneiro, 

dispõe-se a fazer a relatoria do referido item. Então, eu vou pedir que ela assim 

proceda. É o item 2, melhor dizendo, referente à apreciação do relatório apresentado 

ao Projeto de Lei nº 24, de 2017, da Presidência da República, como todos sabem, 

que tem por objetivo o remanejamento orçamentário para diversas áreas, no valor 

de R$59.034.574,00, para os fins que especifica. 

 O Relator é o Deputado João Arruda, que não se encontra presente. Portanto, 

vai relatar a matéria a Vice-Presidente desta Comissão, a Deputada Laura Carneiro.  

 Com a palavra a Deputada Laura Carneiro, para ler o relatório. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se V.Exa. e os 

demais membros me permitirem, tendo em vista que todos já receberam o relatório, 

eu gostaria de ir direto ao voto. (Pausa.)  

Trata-se do voto do Deputado João Arruda, que só vou ler: 

 “Voto do Relator 

 Analisando o projeto, verificamos que a presente proposição...” 

 Ah, o Deputado chegou! Que bom! 

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

Arruda!  

Sr. Relator, a Deputada tinha sido muito delicada e benevolente de, ad hoc, 

fazer a leitura do relatório de V.Exa., mas, com a sua chegada, concedo-lhe a 

palavra, para expressar o seu voto. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Leio a conclusão, Sr. Presidente: 

“Diante do exposto, recomendamos que o Presidente declare a 

inadmissibilidade das Emendas nºs 00004 e 00005; votamos pela rejeição das 

Emendas nºs 00001 a 00003 e 00006 a 00013; e pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 24, de 2017-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.” 

Assinado: Deputado João Arruda. 

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

exarado pelo Deputado João Arruda. (Pausa.) 
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 Não havendo quem queira se manifestar, coloco o parecer em votação. 

 Submeto o parecer à votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Da mesma forma, submeto o parecer à apreciação na representação do 

Senado Federal. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 4. Projeto de Lei (CN) nº 26, de 2017, da Presidência da República, que 

abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do 

Trabalho, e do Ministério Público da União, crédito especial no valor de 

R$348.074.677,00, para os fins que especifica. Relatora: Deputada Rosangela 

Gomes. Parecer: pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo. Ao projeto não foram apresentadas emendas.  

 Com a palavra a Relatora, a Deputada Rosangela Gomes, para apresentar o 

seu relatório.  

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, trata-se do parecer sobre o Projeto de Lei nº 26, 

de 2017, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 

das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, e do Ministério Público da União, 

crédito especial no valor de R$348.074.677,00. 

 Segundo a Mensagem nº 386, de 2017-CN, “o crédito proposto possibilitará 

aos órgãos envolvidos o atendimento de despesas com aquisição, construção e 

ampliação de edifícios. 

 A “solicitação foi formalizada pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as 

dotações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízos 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. 
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 (...) o Conselho Nacional de Justiça aprovou os créditos objeto dessa 

proposição (...). 

 Não foram apresentadas emendas à proposição dentro do prazo regimental. 

 É o relatório. 

 Voto da Relatora 

A presente proposição acha-se articulada na modalidade apropriada de 

crédito adicional, isto é, crédito especial, por objetivar a alocação de nova 

programação não prevista na 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).  

 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 Projeto de Lei nº 26, de 

2017-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.”  

 Sr. Presidente, eu ainda tive a grata satisfação de receber alguns presidentes 

de tribunais, que falaram da importância dessa regulamentação no aspecto da 

eficiência e da economia. Por exemplo, cito o caso do Tribunal de Barueri, que gasta 

2 milhões de reais por mês em aluguel do edifício, num total, fechando o ano, de 30 

milhões de reais. 

Cito vários outros Estados. No Rio de Janeiro, o meu Estado, há a 

possibilidade de economizar também nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, 

Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, de que sou oriunda, Campos de Goytacazes. O 

mesmo ocorre no Distrito Federal e nos Estados do Acre, do Ceará, de São Paulo, 

do Paraná, do Espírito Santo, de Mato Grosso, de Santa Catarina, Estado de V.Exa., 

do Rio Grande do Sul, do Tocantins, da Paraíba. Em todos faremos uma economia 

em termos de ampliação, construção e aquisição de vários edifícios-sedes de fóruns, 

cartórios eleitorais e tribunais. 

 Por essa razão, eu peço a este Plenário que acompanhe o nosso voto, 

porque certamente daremos aos funcionários de tribunais condições de prestar um 

serviço de eficiência com conforto e modernidade, como também beneficiaremos a 

população, que passará a receber um serviço com mais qualidade por parte do 

Poder Judiciário.  
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 Assim, peço aos meus pares que, junto comigo, aprovem este PLN 26.  

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

apresentado pela Deputada Rosangela Gomes. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, submeto-o à votação. 

 Está em votação, portanto, na representação da Câmara dos Deputados. 

 As Deputadas e os Deputados que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 As Senadoras e os Senadores que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Considerando que a Ordem do Dia já foi iniciada na Câmara dos Deputados, 

parto, então, para o encerramento desta reunião. 

 Gostaria de informar que, em virtude do recebimento da mensagem 

modificativa do PLN 34/17, aquele que nós discutimos na reunião de Líderes, 

encontra-se facultada aos autores a possibilidade de apresentar emendas até o 

meio-dia de amanhã. O limite de emendas por Parlamentar é de dez emendas. 

 Tem a palavra o Senador Pedro Chaves. 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, o ofício...  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não foi feita a leitura. V.Exa. 

quer fazer a leitura? (Pausa.)  

Há concordância, então, em que o Senador Pedro Chaves faça a leitura do 

ofício, que eu estou aqui com os assessores procurando. (Pausa.) Achamos. 

 V.Exa. tem a palavra. 

 Item 6. Relatório apresentado ao Ofício da Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste, que encaminha, em cumprimento à Lei nº 7.827, 

de 1989, art. 20, § 5º, o Relatório de Atividades e Resultados do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — CFO referente ao primeiro 

semestre de 2016. Relator: Senador Pedro Chaves. Voto pela aprovação da matéria. 

 Com a palavra V.Exa., Senador Pedro Chaves. 
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 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Eu já conversei com V.Exa. Posso ir 

direto ao voto? (Pausa.) 

 “2. Voto. 

 Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação da matéria, dando 

conhecimento a esta Comissão dos documentos encaminhados por meio do Ofício 

(CN) nº 01/2017, que envia o Relatório de Atividades e Resultados do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO referente ao primeiro 

semestre de 2016 e, ao final, o seu encaminhamento ao arquivo. 

 Sala da Comissão. 

 Senador Dário Berger  

 Presidente 

Senador Pedro Chaves 

Relator.” 

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

Senador Pedro Chaves. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, está encerrada a discussão. 

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

 As Deputadas e os Deputados que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 As Senadoras e os Senadores que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Parabéns! Muito obrigado, Senador Pedro Chaves. 

 Concedo a palavra à Deputada Rosangela Gomes. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Sr. Presidente, agradeço ao 

Plenário que votou favorável à nossa propositura, mas também peço, sem prejuízo a 

esta Presidência e sem ferir diretamente o Regimento, se V.Exa. poderia acatar a 

nossa solicitação de tentar colocar o PLN 26 na Ordem do Dia do Congresso 

Nacional de amanhã. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputada Rosangela, vamos 

fazer um esforço. A nossa intenção é limpar a pauta. Todos os PLN que forem 

entregues com relatório concluído farão parte da pauta da próxima quarta-feira, que 

é amanhã. Se for o caso, convocaremos uma reunião para quinta-feira ou, na pior 

das hipóteses, Deputado Claudio Cajado, nosso Líder, para a próxima terça-feira, ou 

para a próxima quarta-feira. Agora, desse prazo não podemos passar de maneira 

nenhuma. 

 Então, há um esforço desta Presidência de colocar os projetos em votação o 

mais rápido possível. Assim que eles forem concluídos, farão parte da pauta. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Obrigada, Sr. Presidente. Não 

esperava outra atitude de V.Exa. que não fosse esta. Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Obrigado também.  

Partiremos para o encerramento. Eu agradeço a compreensão de todos os 

Parlamentares. 

 Considerando que nós temos inúmeras matérias da pauta que não foram 

apreciadas durante o exercício desta Comissão nem neste momento, seria oportuno, 

interessante e necessário que declarássemos suspensa a sessão e convocássemos 

outra para amanhã, às 14 horas, para apreciar inclusive o relatório preliminar junto 

com os outros projetos que porventura estejam pendentes de aprovação. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, quero registrar que, na 

nossa reunião, decidimos que teríamos a sessão de hoje e uma nova sessão 

amanhã. Portanto, eu solicito o encerramento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas isso só vai dificultar os 

nossos trabalhos, Excelência. Não vejo razão própria para que isso possa 

acontecer. Vamos convocar outra sessão para amanhã e vamos apreciar os 

relatórios. Com isso, aproveitaremos o quórum. V.Exa. mesmo levantou a questão 

da intempestividade da votação dos projetos, e eu tive o cuidado de me antecipar e 

solicitar ao Presidente do Congresso Nacional a prorrogação de 1 semana. Quer 

dizer, estou fazendo todo o esforço possível e necessário para que nós façamos 

isso. Isso facilitará os nossos trabalhos. Caso contrário, a minha maior preocupação 

é passar pelo vexame de não apreciar os PLN em tempo hábil aqui e que esses 

projetos de lei sejam avocados pelo Presidente do Congresso Nacional. Daí será 
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aprovado, ou será discutido, ou será rejeitado, e será designado Relator em 

plenário, logo numa sessão do Congresso Nacional. Acredito que não seria de bom 

alvitre que assim procedêssemos. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - O meu entendimento era claro: nós 

acertamos que teríamos uma pauta para as votações da sessão do dia de hoje e 

teríamos uma nova sessão amanhã. Então, não é uma mesma sessão que terá 

continuidade amanhã. Há uma diferença. 

 Obviamente, Sr. Presidente, vexaminoso vai ser se o Governo não conseguir 

colocar a sua presença aqui. Isso será vexaminoso. Mas, da sua parte, não há 

nenhum problema porque nós já acordamos que haverá uma sessão hoje e uma 

sessão amanhã. Amanhã é quarta-feira, e as pessoas estarão aqui. Então, esse não 

é o problema. Se então não comparecerem, aí, haverá um problema; se não 

conseguirmos atingir o quórum, haverá um problema. Então, o problema não é 

suspender a sessão, o problema é outro: saber se o Governo conseguirá colocar a 

sua base aqui. Quando há interesse, o Governo consegue colocar. 

 Então, nesse sentido, eu quero insistir que, na nossa reunião, o meu 

entendimento foi claro. E eu não faria isso porque eu não quero criar nenhum 

constrangimento com V.Exa., eu não o faria se não fosse a compreensão desse 

acordo que nós fizemos. Nós temos uma sessão hoje e uma sessão amanhã. Não 

temos uma sessão que se estende para amanhã. Eu só queria registrar isso. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Foi isso que nós acordamos? 

Eu, sinceramente, não me recordo de ter acordado que faríamos o encerramento da 

sessão e que haveria outra sessão. Na verdade, nós vamos fazer outra reunião de 

qualquer jeito, encerrando ou prorrogando esta. 

 Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu queria fazer um apelo ao 

Deputado Bohn Gass e digo o seguinte: o acordo feito foi de votarmos as matérias 

que estavam em pauta e o relatório de receitas para liberarmos o Relator a fim de 

apresentar o relatório preliminar amanhã. Discutiremos no Colégio de Líderes, antes 

da sessão, a pauta das extras, dos PLN cujos relatórios estão para ser 

apresentados.  
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 Então, como nós vamos ter uma reunião amanhã, às 14 horas, eu apelo ao 

Deputado Bohn Gass que aceite a sugestão do Presidente de suspender, até porque 

nós vamos ter que fazer um acordo antes da sessão. Então, o importante não é, na 

minha análise, estar suspensa ou encerrada a reunião. O importante é fazermos o 

acordo amanhã, até porque eu já fui avisado de que temos sessão do Congresso 

amanhã, às 17 horas. Então, essa sessão congressual, amanhã, às 17 horas, vai 

nos fazer avançar às 14 horas para podermos limpar a pauta. De fato, o Presidente 

tem razão: será muito ruim se, independentemente da minha vontade ou de 

qualquer membro da Comissão, as matérias que estão sujeitas à nossa apreciação 

forem para o Plenário direto, mesmo não tendo sido votadas. Isso será uma 

depreciação a todos nós. Então... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Nós fechamos o acordo de 

uma nova reunião? Eu não me lembro disso, eu quero me lembrar desse acordo 

porque eu acho o seguinte: ninguém precisa fazer acordo. Nós não precisamos 

chegar a um entendimento nem a um acordo. Mas, se fizemos o acordo, que se 

cumpra o acordo. Eu sinceramente... O Deputado sabe o respeito que tenho por 

S.Exa., mas eu não me recordo de ter feito acordo quanto haver ou não o 

encerramento da reunião.  

 De certa forma, considerando que os Parlamentares, tanto os Senadores 

como os Deputados, estão presentes em Brasília, não vejo muita dificuldade 

também de encerrar ou de não encerrar. Eu só queria ter clareza quanto ao 

encaminhamento do encerramento ou não da sessão. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Isso. Explico para não deixar dúvida. O 

nosso relacionamento sempre vai ser nesse nível. Em nenhum momento, foi dito 

que haverá sessão hoje, que haverá encerramento, não foi falado isso. Quando nós 

tratamos da pauta para a sessão de hoje e da pauta para a sessão de amanhã, 

obviamente, subtendi que hoje nós temos sessão e que amanhã haverá nova 

sessão, assim como a sessão da Câmara que ocorrerá hoje à noite e será 

encerrada hoje à noite e convocada amanhã nova sessão, mesmo que as matérias 

da pauta de hoje da sessão da Câmara ou do Senado — que também é assim — 

não sejam votadas.  
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 A prática de nós suspendermos a sessão — todo mundo sabe — faz parte 

quando há acordo, findo o processo aqui. Mas eu estou dizendo, neste momento, 

que a minha compreensão acompanha a analogia que eu faço para as sessões do 

Senado e da Câmara dos Deputados, que é a mesma para cá. Nós não vencemos a 

pauta de hoje. Então, esses pontos não vencidos hoje ficam para a sessão de 

amanhã. Ao terminar hoje, abre-se nova sessão. Se há acordo, perfeito, mas, neste 

momento... Eu estou dizendo isso, essa é a minha interpretação.  

 Então, quero ser muito justo e muito sincero a respeito do que nós fazemos. 

Esta é a minha interpretação e, neste momento, eu não estou dando o acordo para 

esse entendimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Considerando, então, a 

manifestação do Deputado Bohn Gass... 

 Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu queria fazer um apelo ao 

Deputado Bohn Gass para dizer o seguinte: está ocorrendo a Marcha dos Prefeitos 

aqui em Brasília. Da Bahia, vieram quase 400 Prefeitos. Hoje e amanhã, nós 

estaremos sobrecarregados com encontros e reuniões, idas a Ministérios e vindas 

de lá. Então, o fato de nós termos obrigatoriamente de fazer uma reunião do Colégio 

de Líderes, às 14 horas, tranquiliza o Deputado Bohn Gass em relação à questão do 

que será acordado para ser votado. O fato de o Presidente desejar manter a 

suspensão, suspender a sessão para amanhã, não prejudica, pelo contrário, nos 

ajuda a todos nós Parlamentares, inclusive, devido à presença dos Prefeitos. Agora 

mesmo, eu tenho vários Prefeitos me aguardando, eu vou ter que atendê-los com 

Vereadores e tudo mais. 

 Eu faço esse apelo. A decisão é de V.Exa., Sr. Presidente, e eu sei que 

V.Exa. não quer contrariar o Deputado Bohn Gass em sua posição, mas não há 

prejuízo algum. Inclusive, ainda teremos outras reuniões hoje, e o Deputado Bohn 

Gass será convidado para participar dessas reuniões.  

 Então, pode confiar no Presidente que a suspensão não trará prejuízo 

nenhum a V.Exa. nem à Comissão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Se V.Exa. estiver de acordo, 

todos estaremos de acordo, e suspenderei a reunião. Pode ser, Deputado Bohn 

Gass? (Pausa.)  

Consideramos, então, suspensa a reunião. Está suspensa a reunião. 

Convoco a reabertura para amanhã, dia 22 de novembro, às 14 horas, no Plenário 

nº 4. 

 Agradeço a presença a todos, em especial aos membros desta Comissão 

Mista de Orçamento. 

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

declaro reiniciada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo ao Plenário que há requerimento para inclusão na pauta do Projeto 

de Lei do Congresso Nacional nº 33, de 2017. 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. 

 Portanto, submeto a apreciação o relatório apresentado relativo ao PLN 

33/17, 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 Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Justiça e Cidadania, da Saúde, dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, do Esporte, da Defesa, da Integração Nacional, 

do Turismo e do Desenvolvimento Social e Agrário, crédito suplementar no valor de 

R$ 6.315.656.601,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária em 

vigor. 

 O Relator dessa matéria é o Senador Davi Alcolumbre, e o voto é pela 

aprovação do projeto na forma de substitutivo apresentado, que contempla as 

alterações nos termos solicitados pelo Poder Executivo. Quanto às 237 emendas 

apresentadas, o Relator indicou inadmissibilidade das Emendas nºs 3, 5, 14, 19, 20, 

27, 28 ,29, 31, 32, 34 a 37, 39, 74, 92, 139, 169, 197, 200, 210, 222 e 225 e rejeição 

para as demais emendas. 

 V.Exa. pediu a palavra pela ordem, Deputado Bohn Gass? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu acho que aqui nós 

temos que trabalhar pelo Regimento. Esta observação que eu quero fazer eu já fiz 

em outros momentos. Seguindo um artigo regimental, o PLN 33 precisa ter 

publicação de 24 horas. A publicação não tem 24 horas, pois foi publicado ontem. 

Ela não tem 24 horas. 

 Eu peço à assessoria da Comissão que nos informe sobre isso, porque nós 

não podemos votar absolutamente nada que esteja fora do Regimento. Ele foi 

publicado no dia de ontem. Confirmem o horário da divulgação. Mesmo tendo sido 

publicado ontem, não completou as 48 horas. 

 Então, eu peço a V.Exa. apenas o cumprimento do Regimento. 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

 Sr. Presidente, eu entendo a posição do Deputado Bohn Gass, pois 

efetivamente a matéria foi publicada ontem às 11 horas da noite. Mas também 

entendo que esta é uma Comissão que constrói acordos e relações. 

 Na verdade, inicialmente, nenhum de nós gostaria de ter que votar esta 

matéria tão açodadamente, na medida em que nenhuma emenda foi acolhida e que 

vale apenas o que veio do Governo. 

 Sr. Presidente, a situação é real. Qualquer um de nós que tenha ouvido 

basicamente o Bom Dia Brasil, que falou da saúde em todo o Brasil, sabe que, se 

nós não aprovarmos o PLN 33 neste momento, isso significará a falência e a 

paralisação absoluta de vários serviços do Governo. 

 E fala aqui quem votou a favor da manutenção da denúncia contra o Governo.  

 Portanto, essa não é uma questão do Governo A, B, C ou D, é uma questão 

do País. 

 Então, eu faço um apelo ao Deputado Bohn, por quem tenho o maior apreço. 

Já estive na posição em que ele está hoje. Nunca, nesta Comissão, deixamos de 

votar o essencial. O PLN 33 é essencial para o Brasil, não é essencial para o 

Governo. Se não o votarmos, o Brasil vai parar. Por isso, os Deputados de todos os 

partidos querem essa votação. E eu tenho certeza de que o Deputado Bohn Gass 

vai ter a sabedoria desse entendimento. 

 Efetivamente, esse relatório deveria ter sido apresentado antes. Perdemos 

tempo. Mas o que me assusta é que, se não o votarmos, nós estaremos paralisando 

por mais 1 semana o Governo, sem contar que esta Comissão será culpada, porque 

esta matéria vai ser avocada em plenário. E ainda passaremos pela vergonha de 

não ter votado uma matéria dessa importância nesta Comissão. 

 Eu faço esse apelo novamente ao Deputado Bohn. Se, por um lado, sabemos 

que regimentalmente ele tem toda a razão, por outro lado, o Regimento permite que 

nós, membros desta Comissão, possamos abrir mão desse prazo das 24 horas e 

votar a matéria. 

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

 Consulto o Deputado Bohn Gass se há concordância. (Pausa.) 
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 Se não há concordância, respondo à questão de ordem levantada por V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Peço à Deputada que faça uma síntese, 

por favor. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A síntese, Deputado Bohn Gass, 

é que esta matéria não é uma matéria para o Governo. Assim como V.Exa., votei a 

favor da continuidade da denúncia contra o Presidente Temer. Essa não é uma 

matéria de governo apenas. Essa é uma matéria que, se não for votada, o País 

para. V.Exa. assistiu hoje ao que está acontecendo nos hospitais de todo o Brasil. 

 Eu concordo com V.Exa. quando diz que não tem sido ideal a velocidade com 

que os relatórios têm sido apresentados a todos nós. Mas também digo que não há 

nenhuma emenda. Se não há nenhuma emenda, na verdade o relatório não deixa 

de ser o que já foi apresentado há muito mais tempo. 

 V.Exa. tem essa compreensão. Sei da importância que V.Exa. dá a esta 

Comissão e sei que V.Exa. não gostaria de que o Plenário votasse uma matéria que 

era nossa. 

 Então, faço um apelo a V.Exa. no sentido de que abra mão dessa matéria, 

visto que nenhuma emenda foi aprovada, e de que nós possamos votar a matéria 

sem prejuízo do prazo, sob pena de o Plenário fazê-lo, desmoralizando assim a 

nossa Comissão. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu quero fazer uma sugestão de pauta. 

Parece que V.Exa. quer encaminhar. Em primeiro lugar, seria a apreciação do 

relatório preliminar do nobre Relator do Orçamento. Em segundo lugar, entraria em 

pauta o PLN 33. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Primeiro, o PLN 33; em 

seguida, o relatório preliminar. 

 Eu respeito V.Exa. Aliás, tenho por V.Exa. admiração, consideração e apreço 

pela sua atuação retilínea na condução dos trabalhos desta Casa. E gosto até de 

fazer um enfrentamento, porque é um enfrentamento do bom debate. Por isso, quero 

responder a V.Exa. buscando socorro no Regimento Comum, no art. 128, que 

menciona ipsis litteris o seguinte: 

Art. 128. A apreciação dos relatórios somente poderá 

ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição, nos 
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casos do relatório do Relator-Geral — que não é o caso 

— do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias — que não é o 

caso — e do relatório do projeto de lei do plano plurianual 

— que não é o caso —, e 2 (dois) dias úteis nos casos 

das demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse 

último prazo por deliberação da maioria de seus 

membros. 

 Então, se não houver concordância, eu submeterei esta questão à apreciação 

da maioria do Plenário desta Casa, e seguiremos em frente. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Temos a nossa interpretação sobre esse 

item do Regimento. 

 Diz claramente o art. 128:  

  Art. 128. (...) do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 (dois) 

dias úteis nos casos das demais proposições (...). 

 Esta é outra proposição. Então, são necessários 2 dias úteis. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Mas eu gostaria que 

V.Exa. continuasse a leitura. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Continuando:  

 (...) salvo se a CMO dispensar esse último prazo por deliberação da maioria 

absoluta de seus membros. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sim. Se V.Exa. não concordar 

com o encaminhamento, conforme foi proposto inicialmente, evidentemente vou 

submeter essa questão ao Plenário, para que decida quanto ao andamento ou não 

da nossa sessão. 

 Bem, eu acho que essa questão está explícita aqui: “(...) se a CMO dispensar 

esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros (...)”, está 

dispensado o prazo e nós podemos dar andamento aos nossos trabalhos. 

 Certamente, se eu colocar em votação, a maioria absoluta vai optar por 

prosseguirmos com a nossa sessão. 

 Nesse sentido, eu peço a V.Exa. compreensão para darmos continuidade ao 

nosso trabalho. Pode ser? 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu já solicitei à assessoria que 

encaminhasse todos os nossos destaques para fazermos o debate. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como eu já mencionei, o 

Relator é o Senador Davi Alcolumbre. Relembro que o voto é pela aprovação do 

projeto. 

 Concedo a palavra ao nobre Relator, para que apresente o seu parecer. 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Sr. Presidente, primeiro quero 

cumprimentar os membros desta Comissão e agradecer a confiança de V.Exa. ao 

me designar Relator desta matéria importante para o País, como muito bem disse a 

Deputada Laura Carneiro, que me antecedeu. 

 Quero cumprimentar também o Deputado Bohn Gass pela perseverança e 

pela resistência no que ele compreende como o certo no Regimento. Mas esta 

Comissão tem, sim, o poder de deliberar esta matéria apresentada por mim ontem, 

às 23 horas. 

 Quero também comunicar aos membros desta Comissão que recebi a 

designação para esta relatoria no dia 9. E, ainda assim, 4 dias depois, o Governo 

mandou um adendo, acrescentando alguns recursos para a área da saúde nesse 

orçamento. Portanto, na condição de Relator dessa matéria, tenho o prazo de pouco 

mais de 10 dias. 

 Nesse sentido, dei celeridade, com ajuda da assessoria do nosso gabinete e 

também da Liderança, ao encaminhamento deste voto, para que eu pudesse 

rapidamente apresentá-lo ao Plenário da Comissão de Orçamento, haja vista que, 

ontem, já foi publicada a pauta na qual está prevista a votação desse PLN na 

reunião do Congresso que vai acontecer logo mais, às 17 horas. 

 Eu acho de bom-tom, para que esta Comissão possa sempre estar na esteira 

da liderança das votações no Congresso, que a gente possa votar esse PLN aqui na 

Comissão de Orçamento, a fim de que ele siga ao Plenário do Congresso Nacional, 

como previsto regimentalmente, ainda no dia de hoje. 

 Indago a V.Exa., Sr. Presidente, se já leu o teor desse PLN, mas antecipo que 

ele abre crédito em favor de 12 Ministérios: Saúde, Integração Nacional, Cidades, 

Agricultura, Turismo, Transportes, Esporte, Desenvolvimento Social, Justiça, 

Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia e Defesa. 
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 Primeiramente, gostaríamos de destacar que o crédito proposto atende às 

normas de direito financeiro e de processo legislativo vigente. Além disso, também 

está de acordo com o novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional nº 

95, de 2016. 

 Gostaria também de comunicar que, na análise das emendas, identificamos, 

Sr. Presidente e membros desta Comissão, que um quantitativo considerável de 

emendas apresentadas — 237 emendas —, sendo 79 de recomposição e 158 para 

acréscimos, se somarmos todas as apresentadas, chegaremos a um montante de 

quase 8 bilhões de reais; portanto, um valor superior ao crédito apresentado no PLN 

pelo Governo a esta Comissão.  

 Nesse sentido, fizemos diversas indicações de cancelamento também das 

mesmas programações, com potencial — refiro-me a essas emendas a este PLN — 

de alterar completamente a intenção do crédito original. 

 Sobre esse ponto, penso ser importante lembrar que esse PLN tem o objetivo 

de atender várias situações específicas em determinadas unidades orçamentárias e 

que o exercício financeiro já se encontra bastante avançado, especialmente se 

pensarmos que eventuais alterações não planejadas pelas unidades certamente 

trarão grande dificuldade na prática na execução das despesas. 

 Além disso — e não menos importante —, diversos desses reforços de 

programações foram propostos para viabilizar contratos já realizados, mas que não 

têm dotação suficiente para fechar o exercício, inclusive no caso de despesas 

obrigatórias, sujeitas ao gasto mínimo constitucional, como é o caso da saúde.  

 Por isso, entendo que promover alterações neste PLN poderia prejudicar 

sobremaneira a execução de importantes despesas para os nossos Estados e 

Municípios, razão pela qual sugiro a rejeição de todas as emendas inadmitidas. 

 Dessa forma, votamos pela inadmissão das Emendas nºs 003, 005, 006, 007, 

008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 019, 020, 027, 028, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 

037, 039, 074, 092, 139, 169, 197, 200, 210, 222 e 225, e pela rejeição, no mérito, 

das emendas admitidas apresentadas ao Projeto de Lei nº 33, de 2017-CN. 

 Dessa forma, somos pela aprovação da proposição legislativa em apreço na 

forma do substitutivo proposto, que contempla as alterações nos termos solicitados 

pelo Poder Executivo. 
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 Sala da Comissão. Senador Davi Alcolumbre, Relator. 

 Esse é o voto, Sr. Presidente. 

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

 Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, saudando a todos os 

colegas presentes, Senadores e Deputados, quero dizer que todos perceberam aqui 

a nossa resistência em relação ao PLN 33. 

 O Governo está fazendo, nesse PLN, remanejamentos orçamentários e 

retirando recursos — pasmem! — da educação, de programas da área da saúde, da 

Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal se incumbe da segurança 

no trânsito. A Polícia Federal ajuda a controlar a fronteira. A Polícia Federal ajuda a 

combater corrupção do combate à corrupção. E o Governo está retirando recursos 

dessas áreas com o PLN 33. 

 O Governo também está retirando recursos de obras da EMBRAPA, que é 

nossa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E o Governo dela está 

retirando recursos para fazer remanejamentos.  

 E eu penso no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Santa Catarina, no Paraná, 

enfim, em todos os Estados dos meus colegas Deputados aqui: imaginem se 

recebermos de novo notícias da Rússia, por exemplo, sobre o bloqueio, a partir de 

1º de dezembro, de vários frigoríficos, que não mais venderão para aquele país, pois 

temos problemas de inspeção sanitária em abatedouros e frigoríficos.  

 A economia está quebrando, e o Governo retira dinheiro do Sistema Unificado 

de Atenção à Sanidade Agropecuária — SUASA, da inspeção sanitária, que é uma 

agressão a quem produz. 

 E há obras realizadas em vários lugares. Eu poderia citar vários Estados, mas 

vou citar o Rio Grande do Sul, meu Estado. Somando o que está previsto no PLN 

34, que será apreciado na sequência, serão retirados 153 milhões de importante 

obra: a segunda ponte sobre o Guaíba, em Porto Alegre, que é uma reivindicação 

histórica. Trata-se de uma obra que a Presidenta Dilma começou e que agora está 

diminuta. O Governo anuncia recursos, mas sem identificar a origem deles, e neste 

momento estão sendo retirados 153 milhões dessa obra.  
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 Senador, eu falei a V.Exa. sobre um desejo antigo do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina, que é a integração da BR-285, da região de Vacaria, ligando aquela 

região turística de São José dos Ausentes, junto como os rincões, os cânions de 

Santa Catarina. Faltam apenas 8 quilômetros para concluir essa obra do lado do Rio 

Grande do Sul, e o Governo está tirando com o PLN 33. 

 Eu não posso dar aval a uma votação que vai retirar recursos de áreas tão 

importantes para fazer sabem o quê? Colocar 99 milhões de reais na Secretaria de 

Comunicação do Governo, como prioridade, para falar da reforma da Previdência; 

para, provavelmente, divulgar argumentos mentirosos de que a reforma da 

Previdência é necessária para a economia do Brasil, tirando dinheiro de quem está 

no Regime Geral da Previdência ou do trabalhador ou trabalhadora rural; ou para 

falar do programa de privatizações. Esses são os dois temas centrais em relação 

aos quais o Governo investe muito em propaganda. Não posso concordar com isso. 

 Então, na verdade, nós estamos nos esforçando desde o início. Eu pedi a 

relatoria no sentido de me debruçar, e me debrucei, efetivamente sobre o PLN 33, 

porque ele é ruim para a economia do País. Ele pode — aí está exatamente a nossa 

desconfiança —, ao retirar as dotações orçamentárias desses Ministérios, na 

verdade, colocar esses recursos sob o arbítrio dos Ministérios, na área discricionária 

dos Ministérios, para uso livre dentro dos Ministérios. Para agradar a quem? Aos 

Deputados que votaram que o Presidente não respondesse pelos seus crimes. Eu 

não posso aceitar isso. 

 Então, na verdade, nós estamos fazendo o debate sobre esse PLN 33, que é 

o mais importante a ser apreciado neste momento, dizendo que ele não é possível. 

 Na sequência — agora é o debate geral desse tema —, nós teremos vários 

destaques a apresentar, porque o nobre Relator não acatou as emendas que nós 

apresentamos. Eu apresentei emendas para que não faltasse dinheiro para a 

EMBRAPA fazer pesquisa agropecuária neste País, a fim de que a agricultura possa 

se desenvolver e gerar emprego e renda. Eu fiz um destaque para que a emenda 

fosse incorporada, para as obras não perderem dinheiro; para que a Polícia Federal 

tivesse recursos; para que pudéssemos ter essas emendas. Todas elas foram 

rechaçadas pelo nobre Relator, cumprindo fielmente a determinação do interesse do 

Governo. 
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 Na próxima intervenção, farei um destaque sobre esse ponto, para terminar 

dentro do meu tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A matéria continua em 

discussão. 

 Tem a palavra a Deputada Rosangela Gomes. 

 A SRA. DEPUTADA ROSANGELA GOMES - Sr. Presidente, eu vou discutir, 

sim, porque eu estou nesta Comissão tão importante não só para a Câmara Federal, 

mas também para o País. 

 Esse recurso que o Senador acabou de relatar é um recurso extremamente 

importante. Obviamente que os problemas do nosso País não se deram em 1 ano. 

Ao longo de décadas, ao longo dos anos, o nosso País vem sendo mal gerido, mal 

gestado, até os dias de hoje. Não é de 1 ano para cá, infelizmente. 

 Então, o PRB vai voltar favoravelmente ao relatório do Senador Davi, até 

porque ele contém uma parcela extremamente significativa para a minha região, 

para o País, com relação à saúde. 

 A Deputada Laura bem colocou a questão dos hospitais federais, da saúde no 

País, que é vexaminosa. Há uma situação de genocídio no nosso País, que não vem 

dessa gestão. Isso é algo que já vem acontecendo erradamente ao longo dos anos. 

Então, nós não queremos também votar de forma fácil, tampouco fazer o discurso 

fácil, mas dizer que a matéria é importante, sim, para a saúde principalmente.  

 Eu posso citar aqui o Hospital da Posse, que recebe recurso do Governo 

Federal desde 2003, e não há aumento do repasse para esse hospital, que atende a 

mais de 5 milhões de habitantes da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. 

 Apesar de ser um hospital conveniado com o Município de Nova Iguaçu, ele é 

um hospital federal e precisa que o valor do repasse seja reajustado. Nós estamos 

numa luta muito grande com o Governo Federal para que ele possa aumentar o 

valor do repasse para esse hospital. Quantas pessoas vêm de Japeri, de Paracambi, 

de Seropédica, de Itaguaí, que precisam utilizar aquele hospital! No final de semana 

agora, no feriado, na chuva, mais um ônibus virou, três pessoas morreram, e 24 

foram parar nos hospitais. A Rodovia Presidente Dutra corta a nossa região, e o 

hospital atende a mais do que a sua capacidade normal. Sabemos do papel 

importante que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços tem prestado 
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a nossa sociedade, ajudando na retomada do crescimento econômico, estabilizando 

a nossa economia. 

 Então, nós iremos votar favoravelmente ao relatório, a esse remanejamento, 

sabendo — e dizendo — que os problemas que o Brasil enfrenta não são de hoje. 

Eles vieram ao longo dos anos. 

 Portanto, Sr. Presidente, eu encaminho o voto favorável pelo meu partido. 

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

 Tem a palavra o Deputado Marcon. 

 O SR. DEPUTADO MARCON - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

colegas Deputados, com relação ao PLN 33, vejo que aquilo que o companheiro 

Bohn Gass colocou aqui é realidade. 

 As pessoas estrangeiras que chegam ao Brasil e assistem aos meios de 

comunicações acham que aqui não há problema. Quem está fazendo festa com 

dinheiro público neste País é a Rede Globo. É mentira sobre mentira, e este 

Governo está fazendo publicidade com dinheiro público. 

 Os nobres colegas Deputados, ao votarem favoravelmente a esse projeto, 

estarão liberando para a Presidência da República 99 milhões de reais para ela 

repassar mais recursos para a Rede Globo, para os blogs, para os jornais, para as 

revistas mentirem para o povo brasileiro. É isso que nós estamos avalizando aqui. 

 Outra questão é a reforma da Previdência, que trata os diferentes de forma 

igual. É isso que nós estamos dizendo aqui. 

 Outro ponto são os recursos para a saúde. Recursos para a saúde, todo 

mundo sabe como funcionam. Na última votação que houve aqui, os Deputados 

receberam um cheque em branco do Governo, do Ministério da Saúde, para liberar 

recursos para suas bases. Será que o povo brasileiro tem dois valores? Um valor é o 

do povo brasileiro que tem os Deputados que disseram: “Sim, Michel Temer, 

continue sua corrupção, continue fazendo o que você está fazendo”. O outro valor, 

que não é zero, é para quem não tem aqui essa relação. 

 Nós queremos que o povo brasileiro seja tratado de forma igual, 

independentemente de ter Parlamentar da base do Governo ou não. Esse dinheiro é 

destinado a pagar aos Deputados que votaram favoravelmente ao Michel Temer. É 

isso que está sendo feito com este PL. É claro que os Deputados que têm algo a 
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receber vão votar a favor, vão pensar nas suas catedrais, vão pensar nas suas 

bases. É isso que está sendo feito aqui. Os nobres colegas Deputados que votaram 

contra a investigação desse Presidente da República vão defender este PL, e 

argumento eles têm. 

 Eu queria que todos os hospitais do Rio Grande do Sul tivessem o privilégio 

de receber uma ligação do Ministério da Saúde dizendo que o hospital X recebeu 1 

milhão e meio de reais, o hospital Y recebeu tanto, e não só os hospitais que têm 

relação com os Deputados que votaram favoravelmente ao Michel Temer na última 

votação, em que ele deveria ter sido afastado. É isso que está sendo votado aqui 

nesta Comissão. 

 A outra questão de que quero tratar é sobre os controladores de velocidade 

no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os contratos serão encerrados, e a 

violência no trânsito está aumentando. A empresa que tem esse controle vai desligar 

os aparelhos, porque já recebeu o aviso prévio do DNIT dizendo que não tem mais 

recursos para pagar os controladores de velocidade que existem no Brasil inteiro. Eu 

falei do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, porque é a mesma empresa que faz 

esse controle. 

 Eu poderia falar aqui dos 157 milhões de reais que poderão ser cortados da 

obra da Ponte do Guaíba, que é a entrada e a saída de Porto Alegre. Ela interliga a 

Região Sul ao restante do Brasil. Essa ponte está parada, porque não há mais 

recursos para ela, mas há recursos para comprar os Deputados, conforme disse a 

Folha de S.Paulo, ao afirmar que esse Governo Michel Temer, do PMDB, e seus 

aliados gastaram 30 bilhões de reais. 

 É por isso que nós estamos votando e dizendo “não” ao que querem fazer 

com o desenvolvimento, “não” ao que querem fazer com as obras públicas, “não” ao 

que querem fazer com a saúde do povo brasileiro. Nós não estamos discutindo aqui 

se vai para esse ou para aquele. Nós queremos que o povo brasileiro seja tratado de 

forma igual, e não conforme a força política que tem aqui, se é contra esse Governo 

ou a favor dele. 

 Então, Sra. Presidente Laura Carneiro, eu vou votar contra, porque, se o 

Governo tivesse pressa, não iria mandar ontem à noite, às escuras, sem ninguém 
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saber, quando a Câmara já não funcionava mais, às 11 horas da noite, o pedido de 

que fosse votado o relatório desse projeto. 

 Por isso, eu vou votar contra. Se o Governo tivesse pressa, iria atender toda a 

população brasileira. 

 Eu vou dizer “não” a este PL, contra a retirada de recursos das obras do Rio 

Grande do Sul, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e outros. É isso 

que se está fazendo ao se votar favoravelmente a este PL. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Não havendo mais quem 

queria discutir, declaro encerrada a discussão. 

 Foram apresentados dez destaques à matéria. Portanto, vamos à votação do 

PLN 33/17, ressalvados os destaques. 

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

 Aprovado, registrando o voto contrário dos Srs. Deputados do PT: Deputados 

Nelson Pellegrino, Bohn Gass, Marcon e José Airton Cirilo. 

 Coloco agora a matéria em votação na representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada, ressalvados os destaques. 

 Vamos à apreciação, portanto, dos destaques. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, regimentalmente, quantos 

Senadores precisam estar presentes? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Regimentalmente, o que 

vale é a lista de presença. Já temos os Senadores presentes. O mínimo é dez. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não há exigência presencial? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Não. A exigência 

presencial existiria se alguém pedisse votação nominal. Como nenhum Senador 

pediu votação nominal, ela não ocorrerá. 

 Então, vamos continuar. 

 Apreciação dos destaques. 

 Vamos passar a palavra ao Relator para que dê parecer sobre os destaques. 

 Com a palavra o nobre Relator. 
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 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Como já foi dado no meu parecer 

ao PLN 33/17, eu também rejeito todos os destaques apresentados. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Todos os destaques 

foram rejeitados. 

 Vamos à apreciação dos destaques. 

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

pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Pela ordem, concedo a 

palavra ao nobre Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Gostaria de fazer um requerimento 

para votarmos em globo todos os destaques apresentados, sem prejuízo à 

discussão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Srs. Parlamentares, o art. 

139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, estabelece que não 

será aceita solicitação para votação em separado de destaque após a aprovação de 

requerimento para a votação em globo dos destaques. Sendo assim, solicito 

autorização para proceder, conforme requerimento do Deputado Claudio Cajado, à 

votação em globo dos destaques. (Pausa.) 

 Há proposta para votação em globo por tipo de voto do Relator. 

 A matéria está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

(Pausa.) 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Nesse caso, não cabe 

encaminhamento. Perdão. V.Exa. vai poder encaminhar os destaques, mas não o 

requerimento para votação em globo. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não há encaminhamento do 

requerimento? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - É. Infelizmente, 

Deputado, não é assim que o Regimento determina. 

 O SR. DEPUTADO MARCON - Se for aprovado este destaque, não haverá 

discussão? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Não. Vão se discutir 

todos os destaques, mas a votação será feita de uma vez só. Discutir, V.Exa. pode 

discutir à vontade. 

 Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado, contra os votos do PT. 

 Coloco o requerimento em votação na representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Agora vamos votar em globo a matéria. 

 Vou passar a palavra ao Deputado Bohn Gass para, como autor dos 

destaques, encaminhá-los em globo. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Qual é o procedimento, já que a votação 

será feita em globo? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. vai falar sobre os 

dez destaques, sem problema nenhum. Todos os destaques foram rejeitados, 

portanto, haverá uma votação só. Por 5 minutos, pode falar sobre os seus dez 

destaques. 

 V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Essa é uma questão... Eu quero iniciar a 

fala, Sr. Presidente, fazendo este registro. 

 O Líder do Governo solicita a votação em globo. O Governo, mais uma vez, 

tem pressa de votar. Neste momento, o Governo deveria pensar o seguinte: “Mas, 

espere aí, existe um item que está tirando crédito suplementar de 230 milhões para 

esportes educacionais, recreativos e para lazer e 205 milhões para o turismo”. 

Quando um Deputado apresenta um recurso para destacar isso, para poder haver 

turismo no País — todo o Nordeste e nas demais Regiões — para lazer, educação e 

área recreativa, o Governo deveria dizer: “Vamos debater isso. Onde nós 

poderíamos conseguir recursos para colocar nessa área?” Aí, em vez de o Governo 

se preocupar em resolver esse aspecto para ter um encaminhamento objetivo, o que 

o Governo faz? Pede para votar em globo, para não haver debate. 
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 Aliás, eu gostaria que os representantes do Governo usassem a palavra e 

dissessem: “Não está correto. Nós não temos de investir na Polícia Rodoviária 

Federal, ela precisa ficar sucateada. Os bandidos podem andar soltos. O 

contrabando pode continuar. Nós defendemos isso. Isso é bom para o País.” Eu 

gostaria que o Governo viesse dizer isso. 

 Eu gostaria que o Governo viesse aqui dizer: “A EMBRAPA não precisa... A 

pesquisa... Deixem as multinacionais do veneno, deixem as empresas Monsanto, 

Baher, as transgênicas... As pesquisas que nós queremos para a EMBRAPA não 

precisam ser sustentáveis”. Eu queria que o Governo viesse dizer isso. 

 Defendam isso! O Governo não quer dinheiro na EMBRAPA! Defendam isso! 

 Ninguém se inscreve. Querem votar em globo. 

 Eu queria que o Governo viesse aqui e defendesse: “Está certo o Governo. 

Podem suspender as obras na BR-472, entre Uruguaiana e Itaqui, onde há uma 

sinaleira no asfalto”. Lá, há uma ponte de uma via só, sendo asfalto nas duas vias, 

uma de cada lado, e temos de parar em uma sinaleira, numa BR, para poder 

continuar andando na estrada. E o Governo retira 7,6 milhões de reais dessa obra 

tão reivindicada por toda a população daquela região de Uruguaiana, vizinha da 

Argentina, importante para o MERCOSUL. 

 Aqui foi falado sobre a saúde. Eu queria que o Governo viesse aqui falar 

sobre isso. E aqui eu quero lembrar aqueles que estão dizendo que vão ajudar a 

saúde. Há poucos dias, a Presidenta Dilma abriu um processo, vencendo uma 

corporação que impedia que o Governo abrisse novos cursos de medicina. 

Trouxemos médicos do exterior, abrimos vários cursos de medicina no Brasil. 

 Agora, qual é a notícia dessa semana para quem quer defender a saúde? A 

notícia dessa semana, colegas Deputados e Senadores, é que, nos próximos 5 

anos, não se abrirá nenhum curso novo de medicina, para o povo não ter mais 

médico. É disso que nós estamos falando. 

 Nós não queremos fazer alteração ou suplementação orçamentária, para 

beneficiar e agradar Parlamentares, agradar o seu Prefeito, o seu Município e fazer 

clientelismo e fisiologismo. Nós não concordamos com essa prática. 

 Nós estamos aqui cobrando do Governo para que o Governo diga por que ele 

está reduzindo recursos tão sensíveis em todas essas áreas que eu já citei. E o meu 
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tempo agora, pelo fato de terem aprovado agora a discussão em globo, não me 

permite aprofundar nenhum tema, como em relação à SUASA, como eu disse antes, 

que nós estamos destacando. Eu não quero que a economia brasileira sofra 

retaliações como está sofrendo e como vai sofrer. Se não houver investimentos 

fortes no setor sanitário do País, a economia vai ter prejuízo.  

 O Governo não pode retirar recursos de áreas tão importantes. Eu quero 

ainda destacar, além das obras físicas que serão prejudicadas enormemente no 

País, os procedimentos de alta e média complexidade. 

 Pasmem, no PL 33/17-CN — eu não falei ainda a respeito —, sabem de onde 

o Governo está tirando recursos? Dos remédios! Não basta fechar as farmácias 

populares, ainda tira recursos de remédios! Isso está no PL 33/17-CN.  

 Eu não consigo entender que haja votação favorável, que alguém em sã 

consciência ache que está normal e possa dizer: “Eu concordo que recortem 

recursos para remédios; eu concordo que recortem recursos da Polícia Federal; eu 

concordo que retirem recursos da saúde; eu concordo que retirem recursos do 

esporte; eu concordo que retirem recursos do turismo; eu concordo que retirem 

recursos do PAC; eu concordo que retirem recursos dos nossos hospitais”. 

 É um corte drástico! Esse é o PL 33/17-CN! “Ah, vai colocar dinheiro para 

pagar a mídia”. Ah, sim, as grandes redes de comunicação do País vão achar o 

máximo, porque vão ganhar muito dinheiro para transmitir de novo informações 

mentirosas, como o Governo tem feito, e tirar a aposentadoria do povo brasileiro.  

 Nós não podemos aceitar isso. Eu estou indignado, porque eu queria tratar de 

ponto por ponto. Gostaria que o Governo, através de suas Lideranças, estivesse 

aqui e defendesse: “Eu acho certo tirar esses recursos dessas áreas”. 

 Seria um bom debate. Esta Casa se chama Parlamento. E Parlamento é para 

se fazer o bom debate. No argumento temos a possibilidade convencer as pessoas. 

Se aqui não há debate, se ninguém faz a defesa, como se vai convencer? 

 Este é o debate. Lamentavelmente nós estamos nessa situação. É 

profundamente lamentável. Mas eu quero registrar que eu apresentei dez destaques 

para repor no Orçamento valores substanciais que tem a ver com a vida do povo 

brasileiro. Eu não estou falando de outra coisa, estou falando da soberania do povo 

brasileiro, porque não quero que, de novo, venham os ingleses, como fizeram 
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poucos dias atrás e diga: “Temer, venda a PETROBRAS, entregue as suas 

empresas, porque a nossa Shell quer comprá-la”.  

 Nós estamos entregando nosso patrimônio para as empresas multinacionais 

fazerem aqui o pátio deles. Quando nós pensamos na nossa soberania, nos nossos 

investimentos, o Governo abre mão.  

 Eu tenho que manifestar essa indignação e dizer que votaremos obviamente 

contra o PL 33/17-CN, como já votamos. Queríamos apresentar esses destaques, 

mas, infelizmente, por esse processo, estão sendo inviabilizados de serem 

debatidos um a um. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Deputado Jorge Solla 

solicitou a palavra. É para discutir os destaques? (Pausa.) 

 Infelizmente, para discutir os destaques, o Regimento Interno estabelece que 

só o autor faz a defesa dos destaques.  

 Considerando essa questão, eu vou submeter à votação, não havendo mais 

quem queira... 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Pediria a palavra... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Os destaques são só do 

Deputado Bohn Gass. 

 Em votação em globo os destaques, com o voto do Relator, pela rejeição.  

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

 As Senhoras e os Senhores Deputados que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Rejeitados os destaques, evidentemente, com os votos contrários dos 

Deputados Bohn Gass, Jorge Solla, Nelson Pellegrino e José Airton Cirilo. (Pausa.)  

 Eu já passo a palavra a V.Exa. Quero só concluir.  

 Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 

 Ah, não vai ao Senado. Perfeito. 

 Os destaques foram rejeitados e então não serão apreciados pelo Senado 

Federal.  

 Tem a palavra o Deputado Jorge Solla.  
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 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Sr. Presidente, apesar de os destaques 

já terem sido rejeitados — não sei nem se é de seu conhecimento —, esse PL 

33/17-CN está retirando 500 milhões de reais do orçamento de medicamentos 

especializados. 

 O nosso Relator, o Deputado Cacá Leão, provavelmente também não sabe 

ainda, mas a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia teve que fazer uma compra 

de medicamentos imunossupressores, porque o Ministério da Saúde não os está 

entregando, e os pacientes transplantados não vivem se não tiverem os 

imunossupressores. Se V.Exa., Deputado Cacá, fizer contato com a SESAB e 

procurar o Superintendente de Assistência Farmacêutica, ele vai lhe informar que 

está havendo compra que não era feita antes, porque o Ministério da Saúde era o 

órgão que entregava.  

 Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, como é que, faltando imunossupressor 

para os pacientes transplantados no Brasil, retiram-se 500 milhões de reais da 

rubrica do órgão que compra esses medicamentos? Não consigo entender isso! Eu 

sei que os senhores defendem o Governo, mas eu gostaria, Sr. Presidente, que 

V.Exas. tivessem o mínimo de bom senso, para, pelo menos no PL 33, deixar de 

fora o orçamento de medicamentos especializados, que já estão faltando!  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, já foi votado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Estou dialogando com o Presidente, 

Deputado Cajado. Permita-me. Eu sei que V.Exa. também gosta de ter bom senso, 

gosta do bom diálogo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É matéria vencida. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Eu sei que a matéria está vencida. E 

V.Exas. podem ter toda a insensibilidade do mundo e me dizer isso. Mas, mesmo 

sabendo que não está havendo imunossupressor, mesmo sabendo que o 

transplantado vai morrer, mesmo sabendo que não é todo Estado que o está 

comprando, como a Bahia, Deputado Cajado, há muito Estado que não o está 

recebendo e nem comprando... Graças ao Governo do nosso Estado, graças ao 

nosso Governo, Cacá, os pacientes transplantados da Bahia não vão morrer, porque 

o Estado da Bahia está comprando o medicamento.  
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 Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de apelar para o bom senso do Relator e de 

V.Exa. para que se debruçassem pelo menos sobre esse item do orçamento. E 

estou pedindo um único item, um único item! Não estou falando de investimento, 

nem de obra, nem de equipamento, nada disso. Estou falando de vidas, estou 

falando de pacientes, que, graças ao SUS, tiveram uma nova chance de viver e 

estão sem imunossupressores. E, sem imunossupressor, Sr. Presidente, eles 

morrem, eles perdem o transplante, Deputado Cajado! 

 Esta semana, fui à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para conversar a 

respeito e a minha satisfação é que o nosso Governo está suprindo a lacuna, graças 

ao Governador Rui Costa, graças ao Secretário Fábio Vilas-Boas, graças ao 

Secretário da Fazenda Manoel Vitório, que liberou um orçamento extraordinário para 

isso, graças a todos eles. E, na contramão, do Governo golpista e corrupto de Michel 

Temer, que está retirando 500 milhões de reais de medicamentos especializados. E 

sabe para que, Presidente? V.Exa. sabe para onde irão esses 500 milhões? Para 

pagar as ambulâncias com as quais se comprometeram com a votação do 

afastamento de Temer. Os Deputados vieram com aquela história de comprar 

ambulância, porque havia acabado o dinheiro das emendas. E agora, como não têm 

como pagar as ambulâncias, estão retirando da vida de pacientes transplantados, 

estão retirando dinheiro dos imunossupressores.  

 Sr. Presidente, eu apelo para a sua sensibilidade. Eu sei que V.Exa. é um 

homem sensível à vida das pessoas. Também sei que o nosso Relator, nosso 

conterrâneo, o Deputado Cacá, é sensível à vida das pessoas. Então, peço a 

V.Exas. que não retirem dinheiro da saúde, não retirem dinheiro de medicamentos 

especializados. 

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

 Há requerimento de inclusão de pauta que submeto à apreciação dos nobres 

membros deste plenário.  

 Informo ao Plenário que há requerimento do Deputado Cacá Leão, Relator-

Geral da Lei Orçamentária da União de 2018, que requer a inclusão em pauta do 

relatório preliminar apresentado ao PLN 020/2017.  
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 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.  

 Em apreciação o relatório preliminar, com emendas apresentadas ao Projeto 

de Lei nº 20, de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2018. O Relator é o destacado Deputado Cacá Leão, que 

está à minha esquerda. 

 Foram apresentadas 11 emendas. 

 Com a palavra o Relator, para apresentação do seu relatório.  

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Agradeço, nobre Presidente, Senador 

Dário Berger. Aproveito a oportunidade para registrar a alegria que senti ao trabalhar 

com V.Exa. e a facilidade de trabalhar com V.Exa., um homem íntegro que nos tem 

ajudado muito com essa exemplar condução da Comissão Mista de Orçamentos.  

 Sr. Presidente, preciso estender também os cumprimentos e o agradecimento 

à equipe da Comissão Mista de Orçamentos, à equipe do meu partido e à minha 

assessoria pelo apreço que tiveram pela realização deste parecer preliminar, para o 

qual deveríamos ter tido cerca de 90 dias, Senador Davi Alcolumbre, para 

apresentá-lo. Mas, devido à peça modificativa do Governo, tivemos apenas 10 dias 

para fazer sua apresentação. Então, trabalhamos aos sábados, domingos e feriados 

para que este relatório estivesse pronto na data de hoje e pudéssemos cumprir o 

cronograma que foi aprovado no primeiro momento dos trabalhos desta Comissão. 

 “Parecer preliminar sobre o Projeto de Lei nº 20, de 2017, que ‘estima a 

receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018’.  

 Em atendimento ao disposto no art. 51 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, submetemos à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização o parecer preliminar sobre o Projeto de Lei nº 20, de 2017, 

que ‘estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018’, 

encaminhado ao Congresso Nacional por intermédio da Mensagem Presidencial nº 

324, de 31 de agosto de 2017, em cumprimento ao disposto nos arts. 84, inciso 

XXIII, e 166, § 6º, da Constituição.  

 Nos termos do art. 52 da referida resolução, este parecer preliminar compõe-

se de Parte Geral e Parte Especial. A Parte Geral apresenta a visão geral do projeto; 
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examina o cenário macroeconômico e as metas fiscais consideradas em sua 

elaboração; trata da compatibilidade da proposta orçamentária com o PPA e as 

diretrizes orçamentárias; analisa as despesas previstas no projeto e cuida das obras 

com indícios de irregularidades graves. Vale ressaltar que o aprofundamento do 

trabalho de análise do PLOA 2018, por área temática, será efetuado oportunamente 

pelos Relatores Setoriais. 

 A Parte Especial define regras que deveriam orientar o processo de 

apreciação e alteração do Projeto de Lei Orçamentária no âmbito do Congresso 

Nacional, tais como critérios para apreciação de emendas individuais e coletivas; 

dotações passíveis de serem canceladas pelos Relatores Setoriais e Relator-Geral; 

vedações ao cancelamento de dotações; constituição, distribuição e utilização da 

reserva de recursos, competência dos Relatores, conteúdo dos Relatórios Setoriais 

e Geral. 

 Parte Especial 

 I - Da apreciação das emendas individuais e coletivas 

 3. Na análise das emendas, os Relatores poderão, em seus votos, propor 

ajustes de ordem técnica e legal necessários à correção de impropriedades que 

possam inviabilizar a execução das respectivas programações orçamentárias. 

 4. Os Relatores Setoriais devem realizar os ajustes necessários no orçamento 

de investimento em decorrência da aprovação de emenda destinada à constituição 

ou aumento de capital de empresa estatal não dependente, exceto a elaboração de 

correspondente emenda à receita a cargo da relatoria-geral. 

 5. É vedada a aprovação de emendas que contrariem disposições 

constitucionais legais e regulamentares, em especial as disposições deste parecer e 

as restrições estabelecidas no Relatório de Atividades do CAE. 

 I. Os Relatores observarão em seus relatórios os limites individualizados a 

que se refere o art. 107, inciso I a V, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, demonstrados na Mensagem que encaminhou o PLOA 2018, alterada 

pela Mensagem Modificativa. 

 6. É vedada a aprovação de emenda que destine recursos de orçamento 

fiscal e da seguridade social a empresas incluídas no Programa Nacional de 

Desestatização. 
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 7. Constitui fonte de recursos para atendimento de emenda de apropriação, 

definida no art. 39 da Resolução nº 1, de 2006, o valor do cancelamento e de 

dotação. 

 II. Da reserva de recursos a que se refere o item 15 deste parecer. 

 III. Classificada como outras despesas correntes (GND3), investimento 

(GND4), inversões financeiras (GND5), observadas as disposições constantes da 

Seção III deste Parecer. 

 II - Das emendas de Relator 

 8. É vedada a apresentação de emendas de Relator que incluam dotações 

em substitutivos novos ou aumentem dotações em subtítulos constantes do PLOA 

2018, ressalvados os casos permitidos pela Resolução nº 1, de 2006-CN, e pelos 

itens 9 e 10 deste Parecer. 

 9. As emendas de Relator, em conformidade com o art. 144, I e II, da 

Resolução nº 1 de 2006, destinam-se a:  

 I. Corrigir erros, omissões ou inadequações de ordem técnica ou legal 

verificada no PLOA 2018 ou no processo de emendamento em especial quanto à: 

 a. Revisão de valores em razão da alteração dos parâmetros econômicos; 

 b. Correção necessária ao cumprimento de mandamentos constitucionais e 

legais; 

 c. Adequação da classificação institucional, funcional e programática, bem 

como dos demais classificadores da despesa, inclusive para assegurar a 

comparabilidade de programações orçamentárias ao longo dos exercícios 

financeiros, com a devida fundamentação.  

 II. recompor dotações canceladas;  

 III. dar cumprimento ao disposto no art. 47, § 3°, II, da Resolução n°1, de 

2006-CN;  

 IV. implementar decisões da CMO relativas a destaques aprovados.” 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, eu ia solicitar 

exatamente isso, mas acho que não é mais necessário — para que a assessoria 

pudesse solicitar à terceira fileira que desocupasse o espaço, para que os 

Parlamentares desta Comissão pudessem ocupá-los. Como já aconteceu, eu 
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agradeço a atenção dos senhores e continuamos com o relatório preliminar — e, de 

preferência, com o silêncio costumeiro para o bom andamento do trabalho. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Continuo a leitura: 

 “10. Com fundamento no art. 144, III, da Resolução n° 1, de 2006-CN, fica o 

Relator-Geral autorizado a apresentar emendas para:  

 1. adequação de dotações em decorrência da avaliação realizada com base 

nos itens 39.1 e 39.111 deste parecer;  

 II. cancelamento de dotações, nos termos do art. 52, II, “b”, da Resolução n° 

1, de 2006-CN;  

 III. alocação em programações que tenham caráter nacional e se destinem: 

 a. às programações classificadas como ações e serviços públicos de saúde;  

 b. ao saneamento básico;  

 c. ao apoio à política nacional de desenvolvimento urbano;  

 d. à garantia do cumprimento da missão constitucional de Defesa Nacional, 

em consonância com as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, bem como à 

proteção, à ocupação e ao desenvolvimento de áreas localizadas nas faixas de 

fronteira, incluindo melhorias na infraestrutura local;  

 e. à preservação e salvaguarda do patrimônio cultural no âmbito do IPHAN;  

 f. ao atendimento ao disposto no art. 16-C da Lei n° 9.504, de 1997; 

 g. à proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas pela Fundação 

Nacional do Índio;  

 h. à promoção do desenvolvimento regional e territorial, no Ministério da 

Integração Nacional;  

 i. à realização de investimentos de infraestrutura logística, social e urbana, 

inclusive no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento;  

 j. a realização de estudos, projetos e implantação de obras, operação e 

manutenção de infraestrutura hídrica;  

 k. à construção de aeroportos e aeródromos;  

 l. a ações de defesa civil;  

 m. a obras preventivas de desastres e de contenção de encostas;  

 n. à gestão de políticas públicas de juventude, no âmbito da Presidência da 

República;  
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 o. ao fomento à pesquisa e ao desenvolvimento em ciência e tecnologia;  

 p. à expansão e ao funcionamento de Instituições Federais de Ensino 

Superior, Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, prestação 

de ensino nos colégios militares, e ao desenvolvimento da educação básica;  

 q. à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte 

público coletivo urbano de passageiros e sistemas de transporte não motorizados; 

 r. ao desenvolvimento e promoção do turismo;  

 s. à implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, 

recreativo e de lazer, e à ampliação e qualificação do acesso da população ao 

esporte e ao lazer;  

 t. à defesa sanitária animal e vegetal, à pesquisa e inovação agropecuária, à 

assistência técnica e às ações de fomento ao setor agropecuário voltadas para a 

melhoria da qualidade e aumento da produção, inclusive com vistas ao aumento das 

exportações e ao cumprimento de acordos internacionais;  

 u. ao atendimento de despesas de que trata o ad. 107, § 6°, do ADCT, e 

ajuste do resultado primário;  

 v. a projetos de irrigação;  

 w. ao apoio à modernização das instituições de segurança pública e ao 

fortalecimento da Política Nacional de Segurança Pública;  

 x. à reforma agrária e governança fundiária;  

 y. ao desenvolvimento da infraestrutura, ordenamento, monitoramento, 

controle e fiscalização das atividades aquícola e pesqueira;  

 z. à consolidação do Sistema Único de Assistência Social. 

 (...) 

 III - Das Vedações ao Cancelamento de Dotações no âmbito dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social 

 12. Ressalvados os casos decorrentes da correção de erro ou omissão de 

ordem técnica ou legal, é vedado aos Relatores propor cancelamento, ainda que 

parcial, de dotações consignadas para despesas:  

 I. com pessoal e encargos sociais (GND 1), com juros e encargos da dívida 

pública (GND 2) e com amortização da dívida pública (GND 6); 

 II. primárias obrigatórias (RP 1);  
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 III. financeiras (RP 0) na unidade orçamentária 90000 – Reserva de 

Contingência;  

 IV. que devam ser executadas à conta de recursos oriundos de operações de 

crédito ou doações (fontes de recursos 43, 44, 46, 47, 48, 49, 94, 95 e 96), bem 

como das respectivas contrapartidas (identificador de uso – IU 1, 2, 3, 4 e 5); 

 V. classificadas na modalidade de aplicação 91 - Aplicação Direta Decorrente 

de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal 

e da Seguridade Social; 

 VI. não decorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições;  

 VII. com aumento de capital de empresas estatais não dependentes.  

 13. É vedado aos Relatores setoriais o acolhimento de emenda à despesa 

primária com recursos decorrentes do cancelamento de dotações consignadas à 

despesa financeira (RP 0).  

 14. Os Relatores devem observar, em virtude de disposições constitucionais e 

legais, restrições relativas à utilização de fontes de recursos próprias ou vinculadas. 

 IV – Da Reserva de Recursos  

 15. A constituição da reserva de recursos e sua distribuição, nos termos dos 

arts. 56 e 57 da Resolução nº 1, de 2006-CN, estão demonstradas no Anexo II – 

Demonstrativo da Reserva de Recursos deste parecer.  

 16. A dotação inicial da reserva de recursos é de R$23.140.525.890 (vinte e 

três bilhões, cento e quarenta milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e 

noventa reais), oriundos de: 

 I. reserva de contingência, classificada como despesa primária discricionária 

(RP 2), constantes dos sequenciais 001620, 001621, 003011 e 003012 do PLOA 

2018: R$13.162.094.311,00 (treze bilhões, cento e sessenta e dois milhões, noventa 

e quatro mil e trezentos e onze reais);  

 II. acréscimo líquido de receita, por reestimativa constante do relatório da 

receita, aprovado pela CMO, em 21/11/2017, de R$4.887.584.702,00 (quatro 

bilhões, oitocentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, 

setecentos e dois reais); 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1775/17  22/11/2017 
 
 

 26

 III. cancelamento prévio de que trata o art. 52, II, “b”, da Resolução nº 1, de 

2006-CN, de R$5.090.846.877 (cinco bilhões, noventa milhões, oitocentos e 

quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais), conforme Anexo II-A. 

 (...) 

 18. Do montante de que trata o item 16, são deduzidos R$20.140.525.890,00 

(vinte bilhões, cento e quarenta milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e 

noventa reais), destinados ao atendimento de: 

 I. emendas individuais que destinem recursos para órgãos do Poder 

Executivo: R$ 8.768.259.275,00 (oito bilhões, setecentos e sessenta e oito milhões, 

duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais);  

 II. emendas de bancada estadual de execução obrigatória, conforme 

estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias para 2018 (LDO 2018), que destinem 

recursos para órgãos do Poder Executivo: R$3.071.155.338,00 (três bilhões, setenta 

e um milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais); 

 III. emendas de Relator-Geral, a serem apresentadas nos termos dos itens 9 

e 10 deste parecer: R$8.301.111.277,00 (oito bilhões, trezentos e um milhões, cento 

e onze mil, duzentos e setenta e sete reais), distribuídos na forma do Anexo II — 

Demonstrativo da Reserva de Recursos deste parecer.  

 18.1. As referências ao Poder Executivo nas disposições deste parecer 

preliminar não compreendem a Defensoria Pública da União.  

 18.2. O montante destinado ao atendimento das emendas referidas no item 

18.I — emendas individuais — corresponde ao somatório dos valores nelas 

solicitados.  

 18.3. O montante destinado ao atendimento das emendas referidas no item 

18.II — emendas de bancadas impositivas — corresponde a 70% da reserva de que 

trata o art. 12, § 3º, II, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017. 

  18.4. Caso o remanejamento entre emendas individuais do mesmo autor, 

realizado em conformidade com o art. 78 da Resolução nº 1/2006-CN, resultar em 

elevação do valor de atendimento de emenda de execução obrigatória destinada ao 

Poder Executivo, o acréscimo será deduzido do montante a que se refere o item 

18.III.  
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 19. O saldo da reserva de recursos, após dedução do valor indicado no item 

18, corresponde a R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) e será repartido nos 

termos do art. 57 da Resolução nº 1, de 2006-CN, conforme demonstrado a seguir:  

 I. 55%, equivalentes a R$1.650.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e 

cinquenta milhões de reais), distribuídos na razão direta do número de emendas 

coletivas apresentadas no âmbito de cada área temática, para o atendimento 

segundo critérios estabelecidos pelos relatores setoriais; 

 II. 25%, correspondentes a R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta 

milhões de reais), distribuídos pelas bancadas estaduais (...); 

 III. 20%, no valor de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), 

distribuídos entre as emendas de bancada e de comissão, conforme definições do 

Relator-Geral.  

 19.1. As disposições constantes dos itens 19.I a 19.III não se aplicam a 

emendas apresentadas ao PLOA 2018 que sejam de bancada estadual de execução 

obrigatória ou coletiva de remanejamento, nem àquelas que destinem recursos a 

órgãos situados fora da abrangência do Poder Executivo. 

 (...) 

 V – Dos Recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Passíveis 

de Utilização pelos Relatores Setoriais  

 22. Observadas as vedações e restrições estabelecidas nos itens 12 a 14, 

são passíveis de utilização, pelos Relatores setoriais, além dos recursos previstos 

no item 19.I deste parecer, recursos decorrentes do cancelamento de dotações 

relativas a despesas com investimentos (GND 4) e com inversões financeiras (GND 

5) constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, respeitados os limites 

fixados no item 23.  

 23. Para cancelamento de dotações de que trata o item 22 deste parecer, 

devem ser observados, no conjunto de programações orçamentárias que compõem 

cada área temática:  

 I. limites globais de 20% do total programado em GND 4 e GND 5;  

 II. limite por subtítulo de 40%.  

 23.1. O limite previsto no item 23.II aplica-se aos cancelamentos necessários 

ao atendimento de emendas de remanejamento.  
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 (...) 

 VI – Dos Recursos do Orçamento de Investimento Passíveis de Utilização 

pelos Relatores Setoriais  

 26. No acolhimento de emenda à despesa apresentada ao orçamento de 

investimento, são passíveis de utilização, pelos Relatores setoriais, recursos 

decorrentes do cancelamento de até 20% das dotações da respectiva unidade 

orçamentária, respeitado o limite de 40% por subtítulo.  

 26.1. O disposto no item 26 não se aplica ao caso em que o investimento 

deva ser suportado pelo aumento da participação da União no capital da empresa, 

situação em que a emenda será apresentada aos orçamentos fiscal e da seguridade 

social.  

 VII – Dos Recursos Passíveis de Utilização pelo Relator-Geral e dos Ajustes 

Necessários  

 27. Além da possibilidade de utilização dos recursos previstos nos itens 18.III 

e 19.III deste parecer e no art. 66, parágrafo único, da Resolução nº 1, de 2006-CN, 

o Relator-Geral pode cancelar até 4% do total das dotações consignadas para 

outras despesas correntes (GND 3) classificadas como despesas discricionárias (RP 

2 e RP 3).  

 27.1. O Relator-geral pode ainda cancelar até 5% do total de dotações 

consignadas para investimentos — GND 4 — e inversões financeiras — GND 5—, 

para recompor cancelamentos de despesas do PLOA. 

 29. Cabe ao Relator-Geral proceder aos ajustes necessários:  

 I. à definição do conjunto de projetos que constará como despesas primárias 

discricionárias relativas ao PAC, em especial quanto às emendas aprovadas na 

forma do item 24.1; 

 II. à compatibilização das emendas às alterações constitucionais e legais que 

ocorram até a aprovação do relatório final pela CMO. 

 VIII — Do Atendimento de Emendas Coletivas  

 33. O atendimento global das emendas de bancada impositivas nos relatórios 

setoriais será de R$113.746.494,00 (cento e treze milhões, setecentos e quarenta e 

seis mil e quatrocentos e noventa e quatro reais por bancada, alocados 

proporcionalmente aos valores das emendas impositivas apresentadas. 
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 35. As bancadas estaduais devem manifestar-se, nos termos do art. 68 da 

Resolução n° 1, de 2006-CN, em formulário próprio a ser entregue na Secretaria da 

CMO, acerca das alterações no atendimento de suas emendas e da destinação dos 

recursos de que trata o art. 57, I, da Resolução n° 1, de 2006-CN, no prazo de 1 dia, 

contado da disponibilização das informações de que trata o item 34 deste parecer.  

 35.1. No mesmo documento, a bancada poderá solicitar remanejamento entre 

suas emendas impositivas, vedada a ampliação do atendimento global dessas 

emendas, tendo em vista o disposto no art. 65, § 4º, da Lei n° 13.473, de 2017, 

combinado com o art. 16-C, lI, da Lei nº 9.504, de 1997.  

 Xl - Das Disposições Finais  

 41. Os Relatores devem apresentar pareceres aos destaques com a 

identificação do autor do destaque; efeito pretendido; número da emenda — quando 

for o caso —; códigos representativos das classificações institucional, funcional e 

programática; denominação da ação e do subtítulo; decisão; e valor. 

 42. O remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, previsto 

no art. 78 da Resolução n° 1, de 2006-CN, dependerá de terem sido apresentadas, 

em seu conjunto:  

 I. aos orçamentos fiscal e da seguridade social; ou  

 II. ao orçamento de investimento; e  

 III. respeitar os limites individualizados a que se refere o art. 107, incisos I a V, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

 43. O atendimento de emenda de remanejamento depende do cancelamento 

de dotações do PLOA 2018 nela indicada, exceto a da reserva de contingência.  

 Voto  

 Em face do exposto, considerada a apresentação de 11 emendas, somos 

pela aprovação do parecer preliminar na forma ora apresentada, na qual constam 

alterações decorrentes da aprovação das Emendas nºs 5, 8, 9, 10 e 11; pela 

prejudicialidade das Emendas nºs 1, 2 e 4, por entendermos que seus objetos já 

podem ser atendidos pelas alíneas “a”, “p” e “i” do item 10.III; e pela rejeição das 

Emendas nºs 3, 6 e 7. 

 Sala da Comissão, 22 de novembro de 2017.  

 Deputado Cacá Leão 
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 Relator-Geral” 

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

cumprimentos ao Deputado Cacá Leão, pela apresentação do seu relatório. 

 Está em discussão o relatório apresentado pelo Deputado Cacá Leão.  

 Para iniciar a discussão, tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

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

 Nós tínhamos um acordo para votar hoje o Relatório-Geral, porque queríamos 

que todos os Relatores Setoriais do Orçamento pudessem trabalhar. 

 Eu quero dizer de público para os colegas Deputados que quase todas as 

Comissões votaram emendas importantes para serem incorporadas pelos Relatores 

Setoriais, que, a partir deste momento, a partir da apresentação do parecer 

preliminar pelo nobre Relator-Geral, vão poder trabalhar.  

 Eu tenho sido procurado por inúmeras entidades — acredito que também seja 

o caso dos colegas Deputados —, com demandas próprias ou de Municípios. Eu 

quero até registrar a presença nesta Comissão dos integrantes do DIEESE. Eles 

estavam aqui há pouco. Quero também conversar com o pessoal das demais 

entidades, universidades, centrais sindicais, como a CONTAG. Enfim, cada uma 

delas deve ter demandas a apresentar, na expectativa de que sejam incorporadas 

nos Relatórios Setoriais e também no Relatório-Geral.  

 Eu fiz duas emendas, nobre Presidente, nobre Relator e colegas Deputados. 

 O item 10 do parecer diz o seguinte: “10. Com fundamento no art. 144, III, da 

Resolução nº 1, de 2006-CN, fica o Relator-Geral autorizado a apresentar emendas 

para: (...)”  

 Esse artigo do Regimento, claramente, tem o objetivo de atender as 

especificações dos pareceres preliminares. Só que, diferentemente do que 

aconteceu nos Orçamentos de outros anos, esse item 10 traz subitens I, II e III e 

letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z — faltaram letras 

no alfabeto para tanto. 

 O que eu quero dizer, o ponto para o qual eu quero chamar a atenção de 

V.Exas. — eu havia falado com o nobre Relator — é que, na verdade, esta 

Comissão está dando uma superautorização ao Relator, para que ele possa ter toda 
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autonomia para trabalhar com os recursos. Eu quero saber o posicionamento dos 

partidos políticos acerca disso.  

 No nosso Governo, o Governo anterior, o PSDB e os Democratas foram muito 

rigorosos ao dizer que não se podia dar tanta liberdade para o Relator, que era 

necessário definir critérios.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É que naquela época tinha dinheiro 

suficiente, agora não tem dinheiro.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Há dinheiro para a Secretaria de 

Comunicação, para fazer propaganda e para um monte de outras coisas, meu 

querido Deputado Claudio Cajado; só não há dinheiro para os programas sociais 

que estão cortando.  

 O que eu quero saber é o seguinte: como é que os partidos vão se 

posicionar? Já que estamos em período de exceção no País, vamos abrir uma 

exceção para o Relator e dar a ele toda autonomia?  

 Depois, se voltar o outro Governo — porque as urnas e o povo vão responder, 

espero que haja urnas ainda, não sei o que se pode fazer em estado de exceção se 

faz; parece que o regime parlamentarista já quer se vingar também, porque está a 

postos aqui, talvez para impedir que o povo possa eleger seu Presidente —, com 

uma eleição democrática, havendo um novo Presidente, quando estaremos fora do 

período exceção, será que vão concordar em manter essa superautonomia para o 

Relator ou vai haver dois pesos e duas medidas? 

 Eu estou questionando aqui os outros partidos: como é que vão eles se 

posicionar? Porque eu gostaria de manter o que sempre foi o regramento da nossa 

Comissão, para não dar toda essa autonomia, para que haja mais restrição. Então, 

este é um ponto. 

 O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que o nobre Relator fez um 

conjunto de supressões no orçamento — pasmem! E essa parte eu acho muito difícil 

e acho que não deveríamos aprova-la. Portanto, eu peço aos colegas que aprovem 

a emenda.  

 Não sei se V.Exa. acatou essa emenda aqui da supressão do item nº 10? 

Qual foi atendida? Qual é o item? Aqui, não está ainda identificado. É a emenda nº 

8. 
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 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - É a que trata do Fundo Nacional de 

Assistência Social. Esta está acatada, Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu quero agradecer por V.Exa. tê-la 

acatado, porque havia ocorrido uma supressão — é importante que ela tenha sido 

acatada, nós estamos atentos quanto a isso — do Fundo Nacional de Assistência 

Social. Aqui são recursos da atenção básica, de programas sociais, enfim, há aqui 

inúmeros itens que retirariam recursos orçamentários, inclusive de combate à fome, 

do SUAS — Sistema Único de Assistência Social. Enfim, não me cabe aqui fazer 

outras colocações, mas só queria fazer o registro de que é importante que fosse 

cancelada essa retirada de recursos e que eles retornassem ao orçamento. 

 Então, eu agradeço também a atenção e a aceitação, porque inclusive 

estavam suprimindo recursos do Bolsa Família, que acho que é um programa em 

que não poderia haver supressão de recursos. 

 Então, nós estávamos atentos, fizemos a emenda, e esta emenda foi acatada. 

Eu agradeço a atenção para este ponto e questiono os demais partidos sobre se vão 

manter a superautonomia para o nobre Relator — refiro-me ao item nº 10 deste 

relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Continuamos com a 

discussão. 

 Tem a palavra o Deputado Jorge Solla. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Obrigado, Presidente. 

 Nós temos uma série de preocupações em relação a esse orçamento, mas 

obviamente não temos tempo para tratar de todas. 

 Eu queria aproveitar, Deputado Cacá, para me informar acerca de algumas 

emendas aprovadas em Comissões que eu acho que são prioritárias. 

 Na Comissão de Seguridade Social e Família, da qual eu faço parte, a 

Deputada Laura Carneiro também participou desta negociação, nós conseguimos, 

inclusive por consenso — não é, Deputada Laura Carneiro? —, definir quatro 

prioridades, sendo a primeira a recomposição do orçamento da proteção social 

básica do SUAS, que foi uma emenda que nós apresentamos de 1,5 bilhão, que foi 

aprovada na seguridade. A outra foi do PAA, para recompor o orçamento do 

Programa de Aquisição de Alimentos. No SUS, foram aprovadas pela Comissão 
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duas emendas, uma para recompor o orçamento do custeio... Está difícil, 

Presidente. O barulho... Eu acho que são questões prioritárias neste debate de 

orçamento; eu considero que sim. No SUS, nós conseguimos aprovar, também por 

unanimidade, na Comissão de Seguridade Social e Família, duas emendas, uma 

para recompor o orçamento do MAC, onde estão os serviços hospitalares, 

oncológicos, de assistência, urgência e emergência, e outra para investimentos na 

área de urgência e emergência, porque a frota do SAMU está sendo sucateada em 

vários Estados. Vários serviços de urgência estão precisando de atendimento. E na 

própria CMO, Presidente, nós aprovamos entre as emendas uma para recompor 

com 500 milhões de reais o orçamento das universidades federais para a conclusão 

de obras, investimentos prioritários. 

 Então, eu queria saber, nobre Relator, acerca dessas cinco emendas, como 

vai ser a condução que podemos dar, para tentar solicitar previamente o seu apoio, 

para que essas prioridades, aprovadas na Comissão de Seguridade Social, possam 

ser efetivadas no relatório. 

 Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Relator, quais emendas 

foram aprovadas na Comissão de Orçamento? 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Quanto às emendas aprovadas na 

Comissão de Orçamento, temos que perguntar à Secretaria. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu estou perguntando... 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - No relatório preliminar? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sim. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - No relatório preliminar, foram acatadas as 

Emendas nºs 5, 8, 9, 10 e 11. Foram prejudicadas as Emendas nºs 1, 2 e 4. E foram 

rejeitadas as Emendas nºs 3, 6 e 7. Foram apresentadas 11 emendas. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Na Comissão de Orçamento, 

quais foram acatadas no relatório preliminar? 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - É isso. O Deputado Jorge Solla, Deputado 

Wellington Roberto, trouxe uma discussão para este momento que é intempestiva. 

Na verdade, todo questionamento feito pelo Deputado Jorge Solla aqui consta a 

possibilidade de atender no parecer preliminar. Nós vamos ter a oportunidade de 
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discutir o atendimento, a alocação de recursos no momento da discussão do PLOA, 

a partir do trabalho feito pelos Relatores Setoriais, que, mediante a aprovação deste 

relatório, será iniciada no dia de hoje. 

 Quanto ao questionamento feito pelo Deputado Bohn Gass, diferentemente 

do que foi dito aqui, talvez eu seja o Relator que tenha menos autonomia entre os 

dos últimos anos. Deputado Bohn Gass, gostaria muito de ter a oportunidade que 

teve, por exemplo, o Deputado do meu partido, hoje Ministro da Saúde, Ricardo 

Barros, quando relatou o PLOA no Governo da ex-Presidente Dilma Rousseff. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu acho que ele é o pai da 

Resolução nº 1, aí teve esse privilégio. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Pois é. Então, esse é o motivo da rejeição 

da emenda apresentada por V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, está encerrada a 

discussão. 

 Vamos aos encaminhamentos. 

 Existem Parlamentares que queiram encaminhar? 

 Tem a palavra a Deputada Laura Carneiro para encaminhar. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria apenas 

— acho que em nome de vários Srs. Deputados — parabenizar o Deputado Cacá 

Leão por esse trabalho. Eu diria que ele foi leão, na medida em que nos 

esquecemos... Mas, quando diz que é o mais prejudicado dos Relatores, ele tem 

absoluta razão. Ele constrói um relatório pela primeira vez sob a égide da Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016, portanto, com limitações reais no seu 

encaminhamento. Então, eu queria parabenizar o Deputado Cacá. 

 Deputado Solla, eu tenho certeza de que as nossas matérias serão 

verificadas e analisadas por cada um dos Relatores Setoriais, com a importância e 

com a relevância que elas têm, principalmente porque todos nós acompanhamos e 

vimos como chegou aqui o Orçamento inicialmente e como foi difícil chegar a uma 

proposta final, especialmente para a área de assistência. 

 Mas eu tenho certeza de que esta Comissão terá sabedoria, através de seus 

Sub-Relatores e, especialmente, do Deputado Cacá Leão, para que nós avancemos. 
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 Então, quero apenas parabenizar V.Exa. pela eficiência e pela competência 

com que trouxe essa matéria hoje à votação. 

 Obrigada. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu gostaria de fazer uma 

retificação: falou-se em leão. Leão é o pai dele; ele é leãozinho. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está em votação, então, o 

relatório preliminar apresentado pelo Deputado Cacá Leão, na representação da 

Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

 Foram apresentados 10 destaques. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

Federal, ressalvados evidentemente os destaques. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Está aprovado, portanto, o relatório preliminar com as emendas apresentadas 

ao Projeto de Lei nº 20, de 2017. 

 Vamos aos destaques. 

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

  Art. 139...................................................................... 

  § 2º Não será aceita solicitação para votação em separado de 

destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos 

destaques. 

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

globo dos destaques por tipo de voto do Relator. 

 A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não. Eu só estou aprovando 

preliminarmente a deliberação em globo. V.Exa. quer usar a palavra? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Quero. Na verdade, eu acho que sou autora de todos os destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu darei a palavra a V.Exa. no 

momento em que V.Exa. desejar. Entretanto, estou fazendo o encaminhamento para 

discussão e apresentação. 

 Já submeti à votação a proposta na representação da Câmara dos 

Deputados. 

 Faço isso agora na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Solicito ao Relator-Geral e Relator do relatório preliminar também que possa 

dar parecer aos destaques que se encontram sobre a mesa. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Com muita dor no coração, Sr. Presidente, 

eu rejeito os destaques apresentados pela nobre, querida e amiga Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 Mas tenho certeza de que todos os pleitos feitos por V.Exa., Deputada 

Professora Dorinha, poderão ser recompostos tanto pelos Relatores Setoriais quanto 

por mim na apresentação do relatório, assim que ele for feito. 

 Então, com muita dor no coração, eu rejeito os dez destaques apresentados 

por V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, Sr. Presidente, a política... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Rejeitados os destaques, eu 

concedo a palavra à autora, a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Bom, 

com toda a dor, eu também vou falar. 

 Eu fiz um destaque sobre o SESAI — Secretaria Especial da Saúde Indígena 

e eu já havia manifestado essa preocupação. Eu sei que, no conjunto da saúde, isso 

pode ser enxergado. 
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 Também tenho preocupação com o IPHAN, sobre a qual também tive 

oportunidade de falar ontem. Se não houver uma prioridade para o IPHAN, ele vai 

fechar as portas. Nós temos um enorme patrimônio histórico sem nenhuma condição 

de ser mantido em funcionamento.  

 Há a questão do ensino superior. Preocupo-me com as instituições federais. 

Nós tivemos uma comissão geral mostrando a grande dificuldade de manutenção 

dessas instituições. Eu faço ressalva inclusive aos hospitais universitários que são 

obras em andamento. 

 E queria fazer destaque e um apelo em relação a cortes realizados pelo 

Relator-Geral. O meu Destaque nº 1 é sobre um corte de 1 milhão e 80 mil reais, 

que foi feito para políticas de igualdade e enfrentamento da violência contra a 

mulher. Entendo que é uma área de extrema relevância. Temos mulheres 

assassinadas a cada hora no País, e o número não é pequeno. Já é uma área com 

orçamento extremamente reduzido e, infelizmente, ainda sofreu um corte. 

 Outra área que sofreu cortes é a de aquisição e distribuição de alimentos da 

agricultura familiar, em relação ao aspecto do agricultor familiar e, de maneira 

especial, ao que é feito com esse alimento, destinado a programas para pessoas 

carentes. Houve um corte de quase 9 milhões de reais. É uma área que eu 

entendo... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Seis e 

dois. 

 Para nós, fica muito complicado um corte na área de aquisição de alimento da 

agricultura familiar, que sustenta programas de assistência social e programas que 

envolvem as comunidades de baixa renda. 

 E o outro foi o do IPHAN. O volume orçamentário já é insignificante e houve 

um corte de mais de 5 milhões de reais. 

 Os meus destaques foram com essa preocupação. E todos que somos 

Relatores Setoriais sabemos que temos pouco dinheiro. Quem tem dinheiro, quem é 

rico é o Deputado Leão; nós, não! (Risos.) 

 Então, faço um apelo para que haja esse olhar. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1775/17  22/11/2017 
 
 

 38

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como é destaque, somente a 

autora pode discutir. 

 Então, eu vou colocar em votação em globo os destaques com voto do 

Relator pela rejeição. 

 Submeto-os à votação na representação Câmara dos Deputados. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Com voto contrário da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, do 

Deputado Bohn Gass, do Deputado Jorge Solla, do Deputado Nelson Pellegrino e do 

Deputado José Airton Cirilo, os destaques foram rejeitados. 

 Não serão, então, apreciados na representação do Senado Federal. 

 Declaro prejudicados os destaques. 

 E declaro aprovado o parecer preliminar. 

 Cumprimento o prezado amigo Relator Cacá Leão. 

 Há sobre a mesa requerimento de inclusão na pauta dos Projetos de Lei do 

Congresso Nacional nºs 27, 30 e 35, de 2017. 

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

Federal, o requerimento não vai à apreciação do Plenário. 

 Por isso, defiro o presente requerimento. 

 Pela ordem, tem a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Há necessidade de votação dos 

PLNs, porque, provavelmente, não teremos outra sessão do Congresso. Não votar 

hoje seria condenar a Comissão a não cumprir a sua função. Por isso, embora 

devêssemos estar todos no plenário, estamos votando essa matéria, para cumprir o 

que é função desta Comissão. 

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

Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Eu também gostaria de fazer um 

apelo para deliberarmos sobre esses PLNs, uma vez que eu sou Relatora do Projeto 

de Lei do Congresso Nacional nº 35, de 2017, e nós temos urgência na deliberação, 

em razão de as estruturas públicas precisarem dar andamento a partir da aprovação 

na nossa Comissão e depois no Plenário do Congresso Nacional. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu pediria a 

inclusão também do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 34, de 2017. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos deixar o PLN 34 para o 

final, para ver se, no final, nós conseguimos incluí-lo. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, por favor. Até o meio-dia de hoje 

havia a possibilidade de nós apresentarmos emendas. Eu não pude apreciar, ver, 

inclusive, o conjunto das emendas, os relatórios que nos vieram. Não é possível! 

Não é possível! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos dar continuidade à 

nossa reunião apreciando os requerimentos dos PLNs aprovados e, ao final, nós 

voltaremos a discutir sobre a possibilidade da inclusão do PLN 34 para aprovação 

ou para deliberação. 

 Vamos, então, à apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei do 

Congresso Nacional nº 27, de 2017, da Presidência da República, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e 

do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 76.742.366,00, 

para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. O Relator é o 

meu querido amigo Senador Pedro Chaves. O voto é pela aprovação do projeto de 

lei. 

 Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Chaves para apresentar o 

seu relatório. V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

passo à leitura do relatório. 

 “I. Relatório 

 Por intermédio da Mensagem nº 392, de 2017-CN, o Excelentíssimo 

Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de 

Lei nº 27, de 2017-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das 

Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito 

suplementar no valor de R$76.342.363,00, para reforço de dotações constantes da 

Lei Orçamentária vigente. 

 Segundo Exposição de Motivos nº 226, de 9 de outubro de 2017, do Ministro 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o crédito proposto possibilitará aos 
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órgãos envolvidos o atendimento de despesas com construção, reforma e adaptação 

de edifícios, despesas com auxílio-moradia de seus agentes, despesas com 

assistência jurídica a pessoas carentes e despesas com o funcionamento de suas 

unidades.” 

 Vou me permitir ir diretamente ao voto, Sr. Presidente. 

 “II. 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 

constante da Lei Orçamentária em vigor (Lei n° 13.414, de 10 de janeiro de 2017) e 

ser formulada de acordo com o que determina o art. 44 da Lei n° 13.408, de 26 de 

dezembro de 2016 (LDO/17).  

 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 27/17-CN, na forma 

proposta pelo Executivo.” 

 O Senador Pedro Chaves é o Relator. 

 Esse é o voto, Sr. Presidente. 

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

do Projeto de Lei nº 27, de 2017. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O projeto está aprovado. A matéria vai ao Congresso Nacional. 

 Parabenizo e cumprimento o Senador Pedro Chaves. 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Peço ao Senador Pedro 

Chaves que permaneça aqui, porque nós precisamos de uma representação de pelo 

menos dois Senadores. 

 Está aqui o nosso ilustre... Há votação nominal lá, Excelência? 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, está bom. 

 Vou submeter à deliberação deste Plenário o Projeto de Lei nº 30, de 2017, 

da Presidência da República, que abre crédito ao Orçamento de Investimentos para 

2017, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial no valor de 

R$666.143.078,00 e reduz o Orçamento de Investimentos de diversas empresas 

estatais no valor de R$179.062.342,00, para os fins que especifica. 

 O Relator é o Deputado Veneziano Vital do Rêgo. 

 O voto é pela aprovação do projeto de lei na forma proposta pelo Executivo.  

 Ao projeto não foram apresentadas emendas. 

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro, como Relatora ad hoc, para 

apresentar o parecer ao Projeto de Lei nº 30, de 2017. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, o Deputado Veneziano, que estava aqui até 5 minutos atrás, foi 

chamado ao gabinete em virtude da presença de Srs. Prefeitos de seu Estado. Por 

isso pediu-me que lesse o seu voto. 

 “Parecer ao PLN 30/17, da Presidência da República, que abre ao Orçamento 

de Investimento para 2017, em favor de diversas empresas estatais, crédito especial 

no valor de R$666.143.078,00, e reduz o orçamento de investimento de diversas 

empresas estatais no valor de R$179.062.342,00, para os fins que especfica.” 

 Passo à leitura do voto. 

 “III. Voto do Relator 

 O projeto em exame é compatível com o Plano Plurianual em vigor, aprovado 

pela Lei nº 13.249, de 2016. 

 Quanto à conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2017, em vigor, as modificações da programação 

apresentadas neste crédito não contrariam as vedações expressas nessa lei. 
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 Verifica-se também que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos 

legais relativos à alocação de recursos, em especial a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, e que seu detalhamento se acha 

realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária. 

 Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de 

Lei nº 30, de 2017, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder 

Executivo.” 

 Assina o Deputado Veneziano Vital do Rêgo. 

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

 Não havendo quem queira discutir, em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação no Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Aprovado o projeto de lei. A matéria vai ao Congresso Nacional. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 

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

 Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Wellington Roberto. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, veja bem: há 

um questionamento aqui em relação ao PLN 34. Parece-me que até agora o texto 

não chegou ao plenário da Comissão, para que nós possamos, na verdade, refletir 

sobre ele. 

 Há um questionamento do Deputado Jovair em relação a alguns 

cancelamentos. 

 Eu queria saber se vamos votar ou não esse PLN 34. Por mim, já que o 

Deputado Cajado solicitou que eu fosse Relator ad hoc, eu não faço questão de 

relatar. Mas colegas do PT estão dizendo que não houve tempo, na verdade, de ler 
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o relatório do Deputado Nilton Capixaba, para poder apresentar alguma emenda ou 

coisa parecida. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, esse PLN suscitou uma 

série de alterações, porque houve supressão de dotações orçamentárias de diversos 

Estados da Federação. Evidentemente, com a redução e a supressão dessas 

dotações, houve um conflito de interesses, razão pela qual o Deputado Nilton 

Capixaba, na sua essência democrática de procurar encontrar um caminho que 

pudesse ferir o mínimo possível os interesses dos Parlamentares envolvidos na 

supressão de dotação orçamentária, inclusive os Deputados de Santa Catarina. Mas 

ficou um impasse, a ponto de o Governo mesmo refazer o próprio projeto de lei, se 

eu não me engano, por duas ou três vezes.  

 Mas, na verdade, esses projetos de dotação orçamentária, de suplementação 

e de supressão, são meramente... Quando há supressão, essa dotação não vai mais 

ser utilizada no exercício vigente, embora haja matéria, e o Deputado Bohn Gass 

alerta para essa questão com muita propriedade. Embora exista esse alerta, de 

outro lado já existe a disposição do Governo, em função do exercício findo, de 

considerar que essas dotações não são mais necessárias para o término do 

exercício. Portanto, faz-se a suplementação para outras áreas dentro das mesmas 

características das dotações, para que os Ministérios sejam providos com a devida 

dotação orçamentária para o encerramento do exercício. Foi isso que aconteceu. 

 Evidentemente, como Presidente da Casa, eu ficaria satisfeito em não ficar 

com apenas esse PLN pendente. No entanto, eu me curvo à soberania desta 

Comissão, que terá autonomia para decidir quanto à inclusão ou não do PLN 34 na 

pauta. Mas antes do PLN 34, eu queria submeter à discussão e à votação o PLN 35, 

cuja inclusão já foi aprovada. 

 Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 35, de 2017, que abre ao Orçamento 

Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e Cidadania, dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, e da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, crédito 

especial no valor de R$ 1.262.833.380,00 para os fins que específica. 

 A Relatora é a Deputada Carmen Zanotto. O voto é pela aprovação do 

projeto. 

 Tem a palavra a Deputada Carmen Zanotto para apresentar o seu relatório. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, depois eu pedirei a 

palavra pela ordem. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Como o relatório já ficou 

disponível desde a última segunda-feira, eu peço permissão para ler apenas a parte 

final dele, que trata das emendas e do voto do Relator. 

 “Ao PLN foram apresentadas 15 emendas no prazo regimental. 

 Preliminarmente à análise do mérito, foram identificadas infrações a 

dispositivos legais aplicáveis à matéria na Emenda nº 00002, por não apresentar 

compensação para a recomposição proposta, conforme o art. 43 da Lei nº 4.320, de 

1964; na Emenda n° 00006, por incompatibilidade de fontes entre a recomposição e 

o cancelamento proposto; e nas Emendas nºs 00003 e 00010, por tratarem de 

acréscimo em dotação já constante do Orçamento, em desacordo com o disposto no 

art. 41 da Lei n° 4.320, de 1964, bem como em relação ao art. 109, inciso III, alínea 

“b”, da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional.  

 Dessa forma, tais emendas não foram analisadas quanto ao mérito.  

 Voto da Relatora. 

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

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 Quanto ao mérito do projeto, entendemos que a alteração proposta contribui 

para o alcance dos objetivos traçados no Plano Plurianual 2016-2019 e para o ajuste 

da programação dentro da boa técnica orçamentária.  

 Em relação às emendas, foram analisadas, quanto ao mérito, as Emendas 

00001, 00004, 00005, 000007, 00008, 00009, 00011, 00012, 00013, 00014 e 00015.  

 Em vista do mérito das propostas de alteração, em favor do Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, optamos pelo acolhimento parcial das Emendas 

nºs 00001 e 00005, no valor de R$ 1.500.000,00, e das Emendas nºs. 00004 e 

00009, no valor de R$ 1.5000.000,00 cada uma, e da Emenda nº 00013, no valor de 

R$ 2.668.000,00, totalizando acréscimo de R$ 7.268.000,00, no âmbito do DNIT. Em 

favor do Ministério da Justiça e Cidadania, optamos pelo acolhimento parcial das 

Emendas nºs 00012 e 00015, no valor de R$ 2.000.000,00 cada uma, e pelo 

acolhimento também parcial da Emenda nº 00014, no valor de R$ 4.000.000,00, 

totalizando acréscimo de R$ 8.000.000,00, no âmbito do FUNPEN.  
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 Propomos também o acolhimento da proposta de modificação encaminhada 

pelo Poder Executivo, passando o valor do acréscimo para o total de R$ 

1.294.333.380,00. 

 Conforme exposto, indicamos pela inadmissibilidade as Emendas nºs 00002, 

00003, 00006 e 00010. 

 Assim sendo, somos pela aprovação do PLN nº 35, de 2017, do Congresso 

Nacional, na forma do Substitutivo ora apresentado, com aprovação parcial das 

Emendas nºs 00001, 00004, 00005, 00009, 00012, 00013, 00014 e 00015, e pela 

rejeição, no mérito, das Emendas nºs 00007, 00008 e 00011.” 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu preciso, 

tendo em vista a demanda que eu recebi do Ministério da Justiça antes da leitura 

deste relatório, fazer uma errata, compreendendo que o texto todo deste PLN supera 

a divergência que ocorreu no acolhimento de três emendas ao FUNPEN: Emendas 

nºs 00012, 000014 e 000015, que foram acolhidas parcialmente.  

 Segundo a equipe técnica do Ministério da Justiça, contrariando um pouco a 

nossa vontade — na verdade, contrariando muito, porque a nossa vontade era 

acolher essas emendas —, a Medida Provisória nº 781 não permite a liberação de 

recursos do FUNPEN para políticas socioeducativas. Com isso, mesmo 

considerando o apelo da Ministra Cármen Lúcia, eu — que tanto conheço o sistema 

carcerário brasileiro, as prisões brasileiras, assim como as instituições de 

acolhimento de crianças e adolescentes em conflito com a lei — acolhi a demanda 

do Ministério da Justiça para a rejeição das Emendas nºs 00012, 00014 e 00015. O 

Ministério não iria aplicar esses recursos, por não lhe ser permitido, conforme nós 

deliberamos nesta Casa através da Medida Provisória nº 781. Lembro que nós 

precisamos, além de resolver o sistema carcerário para adultos, resolver a questão 

das crianças e adolescentes em conflito com a lei, e fiz um apelo ao Ministério da 

Justiça nesse sentido. 

 Portanto, peço permissão aos nobres pares para ler a errata que apresento: 

 “Errata ao relatório apresentado ao PLN nº 35, de 2017.  

 Em virtude de informações recebidas por parte do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública sobre a impossibilidade de execução das obras previstas nas 

Emendas nºs 00012, 00014 e 00015, e também em função da observação de erro 
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material na grafia do Município objeto da Emenda nº 00001, apresentamos esta 

errata a fim de corrigir os termos do relatório apresentado conforme segue. 

 Item 1: alteração de voto às Emendas nºs 00012, 00014 e 00015, de 

‘aprovação parcial’ para ‘rejeição’. 

 Item 2: na programação do DNIT Transporte Terrestre, onde se lê ‘Macajaí, 

no Estado de Roraima’, leia-se ‘Mucajaí, no Estado de Roraima’. 

 Sala das Comissões. 

 Deputada Carmen Zanotto, Relatora.” 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A matéria continua em 

discussão. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, nobre Relatora, colegas 

Deputados e Senadores, tenho duas observações e algumas sugestões. 

 A primeira: na justificativa do Governo há um detalhe importante, e nossa 

assessoria estava muito atenta a esse aspecto. Eu peço antecipadamente que a 

própria Comissão nos auxilie a fazer essa correção, para depois levá-la ao 

Congresso Nacional. No item 13 das justificativas do Governo, é dito o seguinte: 

“Cabe mencionar que a proposição em tela envolve, concomitante, modificação de 

fontes de recursos constantes da Lei nº 13.414, de 2017, mediante a redução de 

recursos de diversas fontes (...).” O Governo, para ter esse recurso, está anulando 

várias dotações orçamentárias. Mas o Governo está dizendo o seguinte: “ (...) e a 

incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 

2016 (...).” 

 Se o Governo faz essa observação da origem de recursos para esse 

remanejamento da incorporação de superávit financeiro apurado, ele precisaria — e 

foi para isso que a assessoria técnica nos chamou a atenção —, no corpo da 

apresentação da proposta, colocar “de dotações orçamentárias anuladas”, que são 

usadas. E, na justificativa, o Governo coloca “da incorporação do substrato 

financeiro”. Então, deveria constar isso, por uma questão de transparência, que é 

necessária para todos nós e para esta Casa.  

 Essa é a primeira observação, e já tenho uma sugestão concreta: que essa 

redação seja aprovada, para que, na sessão do Congresso, a incorporação da 
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citação da origem do dinheiro já esteja feita, porque nós achamos necessário que 

deva constar. 

 A assessoria está me chamando a atenção, porque a própria LDO também 

estabelece como obrigação essa citação do anexo de informações. 

 O segundo aspecto é que, frente à lei que está sendo citada e que está em 

vigor, que é a Lei nº 9.478, que versa sobre os recursos dos royalties que estão 

disponíveis para o uso da Marinha, a Marinha vai usar 15%. É exatamente esse o 

valor. Eu tenho conversado com a assessoria da Marinha, que nos visitou, e ela tem 

que ter seus projetos de desenvolvimento. Eu estou de acordo com isso. Agora, eles 

estão usando 15% desse valor dos royalties. A nossa dúvida é: onde estão sendo 

usados os demais recursos, os demais 85%, tanto para Municípios, Distrito Federal, 

Ciência e Tecnologia e Fundo Social? 

 Nesse sentido, acho que nós da Comissão deveríamos redigir um ofício — 

não sei para quem, se para o Planejamento ou para outro órgão —, para que 

solicitar todo o detalhamento das informações sobre a aplicação e o uso desses 

recursos. Talvez a própria Comissão possa solicitar essas informações, para que 

possamos trabalhar esse assunto. Parte dos recursos dos royalties está sendo 

usada para reforçar a participação da União no capital da Empresa Gerencial de 

Projetos Navais — EMGEPRON. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É o novo Sistema S agora? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não é Sistema S, o Senador Ataídes 

Oliveira não está aqui. (Risos.)  

 Aqui se trata de recursos de capital da União na EMGEPRON, que vai ter 

participação de tecnologia externa no País e vai participar da construção desses 

navios para a Marinha do Brasil.  

 É uma questão de transparência. Quero participar com essas duas sugestões 

a esse projeto.  

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Deputado Bohn Gass, Sras. e 

Srs. Deputados e Senadores, com relação à fonte, acho que nada nos impede de 

encaminhar um pedido de informações ao Executivo sobre os royalties. Acho que 

poderíamos deliberar para encaminhar esse pedido de informação.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1775/17  22/11/2017 
 
 

 48

 Com relação aos recursos, nós estamos tratando aqui de cancelamentos e de 

tronca de fontes. Então, eu acho que a pauta do superávit fica contemplada.  

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

 Atendendo a sugestão ou solicitação do Deputado Bohn Gass, solicito à 

nossa assessoria que expeça ofício solicitando informações acerca da destinação 

dos recursos, como S.Exa. solicitou. E tão logo elas cheguem, nós as distribuiremos 

aos membros desta Comissão.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Para precisar bem, no caso de superávit, 

a LDO obriga que todas essas informações venham no anexo de metas. Então, 

sugiro que façamos o requerimento para que isso nos seja enviado.  

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Isso, perfeito.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Acho que estamos de acordo.  

 Tem a palavra o Deputado Wellington Roberto. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, já que a 

Bahia hoje está predominando aqui — os Deputados Cacá Leão e Claudio Cajado 

também estão presentes —, eu quero informar que o Deputado João Bacelar tem 

um destaque em relação a esse PLN. Ele me ligou há pouco, dizendo que está 

chegando aqui. Eu quero ponderar a V.Exa. que espere um pouquinho para que ele 

possa fazer a defesa do destaque. Já foi dada entrada ao destaque, ele foi acolhido. 

S.Exa. quer fazer um upgrade.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Wellington Roberto, 

o destaque chegou? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, o upgrade ainda não.  

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Presidente, eu gostaria de ter 

acolhido todas as emendas na integralidade, como foram apresentadas, mas é 

impossível. Nós iríamos desconfigurar o próprio PLN e comprometer as estruturas 

que já estavam sendo asseguradas por esse PLN. Por isso, nós as acolhemos 

parcialmente, garantindo, com isso, o início do processo, que comumente 

chamamos de abertura da janela para executar a ação.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Peço a V.Exa., Deputado 

Wellington Roberto, que tenha compreensão. 

 Está encerrada a discussão do PLN nº 35. 
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 Submeto o projeto à votação, com a errata, na representação da Câmara dos 

Deputados, ressalvado um destaque. 

 O Deputado Wellington Roberto retirou o destaque ou não? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, eu não o 

apresentei. O destaque é do Deputado João Carlos Bacelar, acatado parcialmente 

pela nobre Deputada. 

 S.Exa. queria um upgrade. Como o destaque do upgrade não chegou até o 

presente momento, vamos acatá-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como o Deputado não está 

presente, fica prejudicado o destaque. 

 Antes de submeter à votação o projeto com a errata, cumprimento a Relatora, 

a Deputada Carmen Zanotto. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o projeto. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O projeto foi aprovado. A matéria será encaminhada ao Congresso Nacional. 

 Vamos ao outro requerimento. 

 Com a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Ficou registrado que há a concordância de 

se fazer o requerimento, conforme as exigências da LDO, e que as informações do 

anexo venham para nós com toda a transparência de que isso está incorporado. 

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

 Eu próprio já fiz essa solicitação à nossa assessoria. Tão logo as informações 

cheguem, evidentemente terão preferência. 

 Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, apenas para 

informar que o nobre Deputado Maia Filho chegou para relatar os PLNs 31 e 32. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1775/17  22/11/2017 
 
 

 50

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, V.Exa. 

poderia consultar o Plenário em relação ao (ininteligível), se há acordo ou não? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou fazê-lo. 

 Encontra-se sobre a mesa requerimento para inclusão na pauta dos PLNs 31, 

32 e 34. 

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

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

requerimento. 

 Vou submeter à discussão o relatório... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. pode esperar eu 

concluir? 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas a maioria o incluiu. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - A maioria de onde? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O art. 214 permite que eu o 

inclua na pauta. Eu fiz o deferimento e por isso gostaria de limpar a pauta, uma vez 

que o relatório está concluído. Então, não há por que nós não apreciarmos essa 

matéria neste momento, a não ser por uma intransigência relativamente 

inconsequente, vamos dizer assim, da Oposição. 

 Mas eu ouço novamente o Deputado Bohn Gass com muito prazer. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Presidente, primeiro, gostaria até que 

essa fala de que “por uma intransigência”... 

  O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, retiro o termo 

“intransigência”, pois nunca houve intransigência entre nós dois. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado. 

 Veja bem, Presidente: eu não li, eu não li o relatório. Eu não conheço o 

relatório. Aqui vale uma questão como Parlamentar — este é um princípio que 

tenho: eu não posso votar algo que ainda não chegou às minhas mãos. Como é que 

nós vamos... Se hoje o Governo está mandando alterações e modificações a toda 

hora, é porque esta Comissão não se impõe respeito. Esta é a questão. Quando nós 

vamos votar, o Governo faz modificação. Aí, se um Senador não gostou, vai ao 
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Governo, e o Governo faz uma modificação. Se o Deputado não gostou, há uma 

modificação. Esta Comissão não se respeita se nós atendermos isso. 

 Então, Presidente, eu quero apelar, não quero usar outras argumentações, eu 

quero apelar. Em respeito à nossa Comissão, eu não posso votar porque eu não 

conheci o relatório, ele não circulou entre nós. Dessa forma, eu não posso votar o 

que não circulou. Eu quero o relatório em mãos. Se ele não está aqui, não temos 

como levar adiante esta votação. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, eu faço um apelo a 

V.Exa.: vamos votar os PLNs 31 e 32 enquanto o relatório é disponibilizado. Nós 

vamos apresentar o relatório e as emendas à bancada do PT, ao Líder Bohn Gass, e 

S.Exa. vai analisá-los. Enquanto isso, vamos votar os PLNs 31 e 32. 

 E eu pediria a V.Exa. que designasse o Deputado Wellington Roberto para 

relatá-lo, já que o Deputado Mainha vai à posse do novo Ministro das Cidades, o 

Deputado Alexandre Baldy. S.Exa. gostaria que o Deputado Wellington Roberto 

fizesse... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Vejam o prestígio de Baldy! 

O Relator da Comissão de Orçamento saiu para ir à posse de Baldy!  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Cedendo, vamos dizer assim, 

às argumentações preliminares do Deputado Bohn Gass, deixo sobrestado o PLN 

34 e passo para o 31, do qual o Deputado Wellington Roberto será o Relator. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Vamos lá! 

 Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o 

Projeto de Lei nº 31, de 2017, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento de 

Investimento para 2017 crédito suplementar no valor de R$8.480.320,00, em favor 

de diversas empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de diversas 

empresas no valor global de R$15.278.975.941,00 para os fins que se especifica. 

 Relator: Deputado Maia Filho. 

 Vou me ater ao voto, Sr. Presidente. 

 Voto do Relator. 

 Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos 

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular, no que diz respeito à 
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sua compatibilidade com as disposições da LDO/17 e do PPA 2016/2019 e sua 

conformidade com a LOA/17. 

 Comunicamos ao Presidente da Comissão a inadmissibilidade das seguintes 

emendas: 

 a - Emenda nº 0001 por contrariar a alínea “c” do inciso III do art. 109, da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, ao propor anulação de dotação 

orçamentária constante do anexo de cancelamento, sem indicar como compensação 

a programação a ser cancelada no correspondente anexo de suplementação. 

 b - Emenda nº 0004, por contrariar o inciso I do art. 109, da Resolução nº 1, 

de 2006, do Congresso Nacional, ao contemplar programação em unidade 

orçamentária não beneficiária do crédito em exame. 

 Não obstante o mérito e a relevância das proposições e com vista a evitar a 

descaracterização do crédito proposto, optamos pela rejeição das demais emendas 

apresentadas, a saber: Emendas nºs 00002, 00003, 00005. 

 Diante do exposto, Sr. Presidente, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

31, de 2017, do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Executivo. 

 O Deputado Maia Filho é o Relator. 

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

Wellington Roberto.  

 Está em discussão o relatório. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Questão de ordem, Presidente. 

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

discutir o relatório ou para uma questão de ordem? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - É sobre o Regimento. 

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

Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Presidente. 

 O que nos orienta é a Resolução nº 1, de 1970, do Congresso Nacional, o 

Regimento Comum. Na Seção II, diz o art. 134: 

Art. 134. Os trabalhos da CMO somente serão iniciados 

com a presença mínima (...). 
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Paragrafo único. No curso da reunião, verificada a 

presença de Senadores ou Deputados em número inferior 

ao estabelecido no caput, o Presidente suspenderá ou 

encerrará a reunião ex officio, ou por provocação de 

qualquer Parlamentar. 

 Então, este Parlamentar faz a provocação. 

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

fundamentada, mas eu vou ouvir ainda o Deputado José Airton Cirilo. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente, além dessa 

questão de ordem que foi levantada aqui, há uma questão preliminar de que nós 

precisamos ter conhecimento das matérias que vão entrar na pauta. Os relatórios, 

muitas vezes, são apresentados em última hora, não temos o conhecimento prévio, 

o que prejudica o debate, a discussão. 

 Então, acrescentando-se isso a esta situação que nós estamos vivendo, além 

de não haver quórum na Casa, eu queria que V.Exa. distribuísse esse relatório, para 

que nós pudéssemos ter conhecimento das matérias que vão entrar na pauta da 

próxima reunião. É evidente que não temos mais quórum a esta altura do 

campeonato. 

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

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu estou fazendo um apelo ao 

Deputado Bohn Gass no intuito de valorizarmos esta Comissão e aproveitarmos a 

sessão congressual que ocorrerá logo mais. 

 O Deputado Wellington Roberto já leu o relatório do PLN 31, que diz respeito 

a instituições financeiras que precisam de reforço para continuar operando e a 

estatais que precisam de recursos para investimentos. 

 Portanto, eu queria fazer um apelo ao Deputado Bohn Gass no sentido de 

que concluíssemos pelo menos os PLNs 31 e 32. A partir daí, nós discutiríamos a 

questão regimental que S.Exa. levantou, que, efetivamente, se não houver acordo, 

procede.  

 Este é o apelo que eu queria fazer ao Deputado Bohn Gass: concluirmos a 

votação dos PLNs 31 e 32 e aproveitarmos a sessão do Congresso que vai se iniciar 
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em poucos momentos. Se nós não os votarmos, eles vão direto para o Plenário. Já 

que o PLN 34 criou polêmica, eu pediria a S.Exa., então, que deixasse para levantar 

esta questão em relação ao 34. O Deputado Wellington Roberto concluiria a leitura 

do relatório, faríamos a votação e, em seguida, apreciaríamos o PLN 32. 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Inclusive, Presidente, só para tentar 

sensibilizar um pouco mais o Deputado Bohn Gass, o PLN 32 diz respeito à Justiça 

Federal de primeiro grau. É uma suplementação meritória. A Justiça Federal 

necessita desses recursos para continuar exercendo com galhardia as suas funções. 

 Então, eu penso que pode haver entendimento tanto em relação ao PLN 31, 

que diz respeito a algumas estatais, quanto em relação ao PLN 32, que diz respeito 

à Justiça Federal. 

 Vamos levantar esta questão, Deputado Bohn Gass, em relação ao PLN 34. 

Faço este apelo a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu, evidentemente, consulto o 

Deputado Bohn Gass quanto ao aspecto levantado em função do Regimento. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Presidente, sobre os apelos, vejo 

justificativa do ponto de vista de mérito por exemplo. É certo que vão alocar recursos 

em alguma área importante, mas estão tirando recursos de outra área importante. 

Eu sei, por exemplo, que se está tirando das áreas de ciência e tecnologia. 

 Nós acabamos de receber agora isso aqui, entregaram-me agora, agora; 

então, eu não tenho condições de analisar. O primeiro aspecto é pelo método, o 

segundo é pelo conteúdo. Com certeza, estão retirando recursos de áreas 

importantes, até porque nós não votamos nada que esteja aqui no orçamento que 

não seja importante. Então, estão retirando recursos de algo importante. 

 Em terceiro lugar, nós estamos aqui para votar um projeto. Eu quero deixar 

isso bem claro aqui, até porque várias pessoas estão acompanhando, para que elas 

compreendam bem o nosso processo aqui. Nós viemos para votar um projeto, e eu 

falei isso no início, que era o parecer preliminar do Relator, para que as nossas 

comissões setoriais pudessem trabalhar. Seriam os relatórios setoriais. 

 Houve toda a polêmica em torno do PLN 33. Nós votamos, e, a partir daí, 

foram incluídos muitos projetos. Quem me garante que o Governo não estará 
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mandando mais um projeto daqui a pouco e que V.Exa. não nos fará um apelo para 

nós o votarmos? 

 É bem assim. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos, 15 minutos vão dizer: “Há 

mais um”. (Risos.) “Há mais um, há mais uma mensagem”. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não, não. Eu juro que... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu quero dizer o seguinte à Comissão 

Mista do Orçamento: Senadores e Deputados, valorizem-se! O Governo está 

brincando conosco. Se ele faz modificações, é porque nós não nos valorizamos. 

 Então, eu quero pedir a V.Exa., Presidente, em nome desta Comissão, para 

valorizar esta Comissão, que convoque uma nova reunião na semana que vem. 

V.Exa. tem arbítrio para fazer isso. 

 Não é possível termos acordo em relação a um projeto que nós não 

estudamos, que veio de última hora. Portanto, solicito que o Regimento, neste 

momento, seja efetivamente respeitado. 

 E como sou um cidadão de primeira linhagem aqui nesta Comissão, eu 

sempre preciso me orientar por aqueles que usaram esses Regimentos aqui. Eu sei 

que o Deputado Cajado sempre foi um bom professor nessa parte. Portanto, 

reivindico que o parágrafo único do artigo citado anteriormente seja respeitado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Estou bebendo do próprio veneno! 

(Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Indago ao Deputado Cajado se 

deseja fazer uso da palavra. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu quero, Presidente, para insistir. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu espero que V.Exa. tenha 

argumentos suficientes para vencer os do Deputado Bohn Gass, que realmente são 

fortes e legítimos. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu concordo e queria dizer o 

seguinte: Deputado Bohn Gass, o PLN 32 diz respeito a emendas individuais e a 

emendas de bancada do Mato Grosso, ou seja, a própria bancada está direcionando 

os recursos. Portanto, não nos cabe aqui interferir nesse processo. Se eles retiram 

recursos da ciência e tecnologia e colocam na agricultura, e agora querem tirar da 

agricultura para colocar em ciência e tecnologia, é uma decisão deles, entendeu? 
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Então, eu penso que nós deixarmos de votá-lo na Comissão para ir direto ao 

Plenário, sem passar pela votação da nossa Comissão, é ruim. 

 Nós estamos procedendo à discussão. V.Exa. levantou grandes questões, 

contribuiu com o debate, elevou em muito o debate. Eu estava calado, querendo me 

expressar, ouvi inclusive o relatório do Deputado Cacá Leão, mas não teci elogios 

em relação a ele para tentarmos avançar. 

 Peço a V.Exa. que dê essa contribuição a mais para votarmos apenas os 

PLNs 31 e 32. E, tudo bem, deixemos o PLN 34. Já que V.Exa. levantou essa 

questão, deixemos o PLN 34. Eu não sei. Ele deve ir direto ao Plenário, porque nós 

não vamos ter mais Comissão, a não ser que o Presidente da Comissão consiga 

com o Presidente do Senado nova Comissão do Congresso. Tirando esta semana, 

só teremos mais três. 

 Então, eu pediria a V.Exa., Deputado Bohn Gass, até porque o relatório do 

PLN 31 já foi lido, que votássemos o PLN 32, que diz respeito justamente à emenda 

de bancada do Mato Grosso e a emendas individuais. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pela última vez, eu vou 

também fazer um apelo a V.Exa. Não há concordância? (Pausa.) 

 Então, peço desculpas ao Deputado Wellington Roberto, que fez, ad hoc e 

com muita gentileza, a leitura e a defesa do relatório. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu sou muito generoso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Houve entendimento? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não. Não é um entendimento. Eu só 

quero fazer uma consulta em relação ao PLN 32, porque aqui temos respeito aos 

acordos e construções das bancadas de cada Estado. Eu só pergunto à Consultoria 

se não há nenhum problema em relação a um tema que tire de uma área 

importante... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Exatamente. Eu não tive condições de ler. 

Eu tenho que ser transparente aqui. Eu não tive condições de ler. Eu não quero ser 

surpreendido depois de ter dado de acordo a um projeto que tem prejuízo. Se for 

vinculado a temas de emendas de bancadas e de Parlamentares, nesse sentido, 

este especificamente, Deputado Cajado, o PLN 32... 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só o PLN 32? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Só o PLN 32. Nós aceitaremos este, 

então, que tem a ver com esses aspectos, porque são construções de bancada, são 

trabalhos coletivos, e os Estado estão esperando. Nesse sentido, se não houver 

nenhum jabuti, só quero ter essa segurança aqui, nós aceitaremos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Vamos consultar os 

nossos assessores para que dirimam essa dúvida que é extremamente oportuna e 

legítima. Então, sem o PLN 31 e o PLN 34, que já estão decididos; só o PLN 32. 

 Faço uma proposta a V.Exa., Deputado Bohn Gass: que o nosso ilustre 

Relator pudesse relatar o PLN 32, enquanto os assessores nos instruem, instruem 

V.Exa., quanto ao conteúdo deles, se merecem alguma alteração ou não. 

 Então, se há concordância, submeto à apreciação o relatório, que será lido 

pelo Deputado Wellington Roberto. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Passo à leitura, Sr. 

Presidente. 

 “Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o 

Projeto de Lei nº 32, de 2017, do Congresso Nacional, que abre aos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federal e do Ministério 

da Saúde, crédito suplementar no valor de R$10.524.058,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 

 Relator: Deputado Maia Filho.” 

 Vou me ater ao voto, Sr. Presidente. 

 “II. 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 

constante na 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/17). 

 Em cumprimento ao art. 46 da LDO/17, o Conselho Nacional de Justiça 

aprovou os créditos em favor da Justiça Federal, conforme parecer de mérito sobre 

Anteprojeto de Lei nº 0002453-02.2017.2.00.0000, de 26 de setembro de 2017. 
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 Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 Quanto às emendas apresentadas, a Emenda nº 1 pretende modificar a 

suplementação para outra obra no âmbito da Justiça Federal. Já as demais 

Emendas (nºs 2, 3 e 4) pretendem alterar a destinação da dotação de saúde para 

outras Unidades da Federação. Considerando que o Conselho Nacional de Justiça 

já examinou e aprovou a solicitação dos créditos propostos para a Justiça Federal e 

considerando que o crédito para o Ministério da Saúde decorre de cancelamento de 

emenda de bancada estadual, recomenda-se a rejeição de todas as emendas 

apresentadas. 

 Diante do exposto, votamos pela rejeição das emendas apresentadas ao 

Projeto de Lei nº 32, de 2017, do Congresso Nacional, e pela sua aprovação na 

forma proposta pelo Poder Executivo.” 

 Esse é o voto do Deputado Maia Filho, Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mais uma vez, muito obrigado, 

Deputado Wellington Roberto. 

 A matéria está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, coloco em votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Também vou submeter à votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Há um aviso, apenas um aviso. 

 (Não identificado) - É aí que mora o perigo! 

 (Não identificado) - O Governo mandou algum projeto? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, não, não. É a 

apresentação do relatório do Aviso nº 15, de 2017, do Tribunal de Contas da União, 

que encaminha cópia do Acórdão nº 1.348, de 2017, do TCU-Plenário, que trata de 
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representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas aos processos 

licitatórios e à execução de contratos da Usina Termonuclear de Angra 3. 

 Então, é apenas um aviso, é uma formalidade. Ele consta... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeitamente. Já estava na 

pauta, e ele tem como Relator o Deputado Jaime Martins. 

 Na ausência de S.Exa., solicito mais uma vez ao Deputado Wellington 

Roberto que faça a apresentação do relatório. 

 Com a palavra o Deputado Wellington Roberto. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, é bom relatar 

que se trata de um aviso para o bem, e não para o mal. 

 “Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o 

Aviso do Congresso Nacional nº 15, de 2017, (...), que encaminha cópia do Acórdão 

nº 1.348, de 2017, do TCU-Plenário, que trata de representação a respeito de 

possíveis irregularidades relacionadas aos processos licitatórios e à execução de 

contratos da Usina Termonuclear de Angra 3 (...). 

 Relator: Deputado Jaime Martins.” 

 O voto é no sentido de que se “mantenha o bloqueio da execução física, 

orçamentária e financeira dos contratos (...) vinculados ao Programa de Trabalho 

25.752.2033.5E88.0033/16 — Implantação da Usina Termonuclear de Angra 3, com 

1.309 MW (RJ) — no Estado do Rio de Janeiro, Implantação da Usina Termonuclear 

de Angra 3 — RJ, da Unidade Orçamentária 32.204 ELETROBRAS Termonuclear, 

com fundamento no art. 117, combinado com o § 4º do art. 121, ambos da Lei nº 

13.242, de 2015 (LDO/16).” 

 Sr. Presidente, esse é o voto do Deputado Jaime Martins. 

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

 Em discussão o relatório apresentado pelo Deputado Wellington Roberto. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, submeto-o à votação na representação 

da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O projeto foi aprovado e vai ao Arquivo. 

 Pensei que se tratava de um Projeto de Lei do Congresso Nacional que ia à 

sessão do Congresso Nacional. 

 Curvando-me aos argumentos sempre oportunos e legítimos do Deputado 

Bohn Gass, não incluo na pauta, então, os PLNs 34 e 31. 

 Consulto o Plenário se posso suspender esta reunião e convocar outra para 

amanhã. (Pausa.)  

 Não? Então, está bem. 

 Está encerrada a presente reunião. 

 Obrigado a todos. 




