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

declaro iniciada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para a apreciação das matérias constantes da pauta. 

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

ter sido distribuída antecipadamente. 

 Em votação. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Coloco em apreciação, antecipadamente, a ata da 8ª Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2017. 

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

manifestem. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, submeto-a à votação na 

representação da Câmara do Deputados. (Pausa.) Informo que a votarei daqui a 

pouco. 

 Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos por esta 

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

CMO na Internet. 

 Senador Pedro Chaves, prazer em revê-lo. 

 Vamos então à Ordem do Dia. 

 Item 1 da pauta. Conforme disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado pelo Comitê 

de Admissibilidade de Emendas — CAE, sobre o exame de admissibilidade das 

emendas apresentadas pelo PLN 20/17, Projeto de Lei Orçamentária para 2018. 

Autor: Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE. Coordenador do CAE: 

Deputado Bilac Pinto. 

 Voto: propõe, dentre as emendas de bancada estadual e de Comissão 

apresentadas, sejam consideradas inadmitidas as de nºs 71160011, 71160016, 

71160017, 71160018, 71150008, 71150018, 71170010, 71170015, 71220014, 

60110005, 50310002, 60010002, 50240004, 60070001, 60070002, 60070003 e 

60070004. As demais emendas coletivas devem ser consideradas admitidas, 

observados os ajustes solicitados pelo Comitê. 
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 Como o Deputado Bilac Pinto já se encontra aqui ao meu lado direito, eu 

passo, com muito prazer, a palavra ao Coordenador do CAE, o Deputado Bilac 

Pinto, para apresentar o seu relatório, que será submetido à discussão 

posteriormente. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

Srs. e Sras. Parlamentares, Deputados e Senadores, o relatório de atividades do 

Comitê de Admissibilidade de Emendas traz efetivamente a perspectiva única da 

admissibilidade. 

 “I. Relatório 

 Conforme o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006-CN, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE propor a inadmissibilidade das emendas 

apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de 

diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Os relatórios de admissibilidade 

devem ser votados pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização (CMO) antes da apreciação do mérito das respectivas matérias, salvo 

deliberação em contrário do Plenário da CMO. 

 O exame de admissibilidade de emendas corresponde ao exame preliminar, 

anterior ao de mérito, que verifica a compatibilidade da proposição com as normas 

constitucionais, legais e regimentais, nos termos do art. 146 da Resolução nº 1, de 

2006-CN. Esse dispositivo determina que a emenda à proposição em tramitação na 

CMO que contrariar norma constitucional, legal ou regimental será inadmitida, caso 

aprovada na CMO a proposta do Comitê de Admissibilidade (arts. 15, XI, e 25 da 

Resolução nº 1, de 2006-CN). 

 O Comitê, no uso de suas atribuições, levou em consideração o Relatório de 

Atividades - Diretrizes e Orientações disponibilizado no site da CMO, diretrizes que 

integram e preenchem as lacunas de modo a permitir uma interpretação sistemática 

do conjunto de normas de admissibilidade (Constituição Federal, Plano Plurianual, 

LDO, Resolução nº 1, de 2006-CN). 

 Além de orientar a elaboração de emendas quanto à sua admissibilidade, o 

Comitê exerceu seu papel de analisar as emendas apresentadas e sugerir soluções, 

sempre que possível, capazes de sanear os vícios que tornavam a emenda 

inadmissível. 
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 Do exame preliminar de admissibilidade das 629 emendas coletivas 

apresentadas ao projeto de lei orçamentária para o exercício de 2018, foi 

identificada, inicialmente, inadmissibilidade em 159 emendas. As inadmissibilidades 

foram devidamente comunicadas aos Coordenadores de Bancadas e Presidentes de 

Comissões Permanentes, acompanhadas de alternativas e sugestões de ajuste 

técnico, quando possível. 

 Diante do envio da mensagem modificativa do projeto de lei orçamentária pelo 

Poder Executivo, o Colégio de Líderes deliberou abrir prazo para ajustes nas 

emendas já apresentadas. 

 (...) 

 7. Os pedidos de correção pelos autores foram apresentados no sistema 

informatizado da CMO. Nesse esforço de saneamento, a maior parte dos pedidos foi 

considerada viável, uma vez que suplantaram as inconsistências técnicas e 

regimentais. 

 8. No final, encerrados os prazos de ajuste concedidos, e depois de intenso 

trabalho na busca de soluções saneadoras, reduziu-se consideravelmente o 

montante inicial de emendas coletivas com indicação pela inadmissibilidade, 

conforme mostra o anexo ao presente relatório. 

 9. A maior parte das emendas que restaram inadmitidas refere-se àquelas de 

remanejamento, o que é explicado pela dificuldade de se encontrar no PLOA 2018 

fonte de cancelamento relativo à despesa localizada no mesmo Estado ou no Distrito 

Federal. 

 10. Da mesma forma, não encontramos solução técnica para um grupo de 

emendas apresentado por comissões, inadmitidas pelo fato de não ter sido 

identificada a correspondência entre o objeto da emenda e a competência temática 

regimental do respectivo órgão colegiado, exigência da Resolução nº 1/2006-CN. 

Nesse sentido, submetemos o presente relatório ao Plenário da Comissão a fim de 

permitir que o deslinde dessa questão seja compartilhado com os nobres pares. 

 11. No que se refere à necessidade de repetição das emendas de bancada 

estadual apresentadas ao Orçamento de 2017, este Comitê diligenciou no sentido 

de informar previamente quais emendas deveriam ser, em princípio, reapresentadas. 

Coube às respectivas bancadas estaduais alegar as exceções de que trata o art. 47. 
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§ 2°, da Resolução nº 1/2006-CN. Essa obrigação, no entanto, só existe se a 

execução física tiver alcançado 20% do total da obra, ou se identificado impedimento 

legal. 

 12. Nessa análise, levamos cm conta situação peculiar que decorre da 

aplicação da regra de repetição às emendas destinadas aos demais Poderes e 

órgãos sujeitos aos limites individualizados do Novo Regime Fiscal. Ocorre que as 

emendas para os demais Poderes e órgãos apresentadas em 2016 (LOA 2017) não 

indicaram recursos compensatórios no mesmo órgão, requisito de admissibilidade 

para todas as emendas, inclusive de Relator, a partir da aprovação pela CMO da 

Instrução Normativa nº I, de 19 ele setembro de 2017. 

 13. Portanto, nesse primeiro ano de vigência da IN nº l, de 2017, 

consideramos inaplicável o atendimento do art. 47. § 2° da Resolução nº 1/2006-CN, 

porque, se repetidas tais emendas em seu inteiro teor (acréscimos e 

cancelamentos), descumpririam a Instrução Normativa e, consequentemente, os 

limites individualizados fixados nos termos do ADCT. 

 14. O exame da admissibilidade das emendas individuais, como já ocorreu 

em anos anteriores, encontra-se delegado aos relatores setoriais, como consta do 

Relatório de Diretrizes e Orientações aprovado pela CMO. As propostas de parecer 

pela inadmissibilidade dessas emendas deverão constar dos respectivos Relatórios 

Setoriais, conforme art. 70, III, "c", da Resolução. 

 II-VOTO 

 15. Diante do exposto, propomos que, dentre as emendas de bancada 

estadual e de comissão apresentadas ao PLOA 2018, sejam consideradas 

inadmitidas apenas aquelas que integram o anexo ao presente Relatório. As demais 

emendas coletivas devem ser consideradas admitidas, observados os ajustes do 

CAE. 

 Este era o meu relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O relatório encontra-se em 

discussão, e o prazo para apresentação dos destaques está iniciado e será 

finalizado no término dessa discussão, conforme estabelecido no inciso I do art. 60 

do Regimento Interno da CMO. 

 Deputado Bohn Gass, V.Exa. quer discutir ou apresentar um destaque? 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, Senador. Eu estive falando com o 

colega aqui, e não ouvi o seu encaminhamento. Então, estamos na discussão do 

PLN 20, após a apresentação do Relator. É isso? 

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

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, não estou inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É isso. 

 Encerro a discussão. 

 Foi apresentado apenas um destaque. Posteriormente, eu submeto o 

destaque à discussão e à votação. 

 Está encerrado, então, o prazo para apresentação de destaques. Só há um 

destaque. 

 Com a palavra o Sr. Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobres 

Senadores, estimados colegas, nós recebemos da Mesa do Senado, pelo Senador 

Eunício Oliveira, justamente um posicionamento sobre o qual apresentamos este 

destaque, através de três emendas: as de terminação 001, 002, 003 e 004.  

 A 001 tem relação com os recursos do Fundo Nacional de Direitos Difusos. 

Nós sabemos, através do trabalho desenvolvido pelo CADE, que visa aprimorar a 

defesa do consumidor e a agência em defesa da concorrência, que há uma previsão 

de 860 milhões de reais, e na emenda apresentada constava somente 25 milhões.  

 Então, queríamos propor a reconsideração, a revisão, desta emenda, para 

poder atender ao trabalho desenvolvido através do CADE, que é de suma 

importância para que nós efetivamente esse grande trabalho.  

 Vemos que várias fusões já aconteceram, e outras fusões estão prestes a 

acontecer. Observamos a fusão da Liquigás com a Ultragaz, a fusão do Itaú 

Unibanco com o Citibank, a fusão de empresas como a Ipiranga e a ALESAT. Então 

existe toda essa fonte de recurso, através dessas fusões, como também da própria 

arrecadação em relação a essas ações. Esta, justamente, é a Emenda nº 1. 

 Já a Emenda nº 2, neste encaminhamento que o Senador Eunício Oliveira, o 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional, fez ao Senador Dário Berger através 

do Ofício nº 536, de 2017, nos solicita também a fazer destaque em relação às três 

outras emendas. 
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 A outra emenda tem relação às questões hídricas do Nordeste brasileiro. Há 

um órgão, o DNOCS, que vem fazendo um trabalho para que nós possamos ter 

nossos perímetros irrigados, a piscicultura e várias adutoras, que precisam deste 

reforço orçamentário a fim de suprir esse déficit hídrico, até porque, no Nordeste, a 

transposição do Rio São Francisco não está plenamente conclusa para poder fazer 

essa complementação. 

 Em paralelo a esta emenda relativa ao DNOCS, a outra emenda tem relação 

com o trecho do Rio São Francisco que passa nos Municípios com menos de 50 mil 

habitantes. Foi feita o pacto, porque esses Municípios por onde passa o canal da 

transposição necessitariam ter tanto o esgotamento sanitário como o direito de ter 

seu abastecimento de água, haja vista a passagem do canal da transposição. Então, 

tem esse sentido esta outra emenda: a fim de que nós possamos ter esse pacto e a 

aquiescência em seu relatório. 

 Essas quatro emendas visam justamente a atender a essa delegação do 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, para nós 

apresentarmos este destaque a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

Deputado Raimundo Gomes de Matos, eu apenas gostaria de fazer um 

esclarecimento com relação à competência do Comitê de Admissibilidade de 

Emendas. Não cabe ao Comitê e a mim efetivamente, como seu Presidente, avaliar 

a utilização dos recursos dentro das áreas específicas, que, a meu ver, são áreas 

importantes, e cada um tem uma justificativa que nós efetivamente consideramos 

válida. Mas cabe ao Comitê de Admissibilidade de Emendas fazer uma análise 

simplesmente técnica da possibilidade ou não de nós admitirmos, dentro do meu 

relatório, essas emendas. 

 Porém, eu até fiz uma exposição muito breve ao Presidente Dário Berger de 

que nós temos uma alternativa para que essas emendas e outras que constaram na 

inadmissibilidade serem aprovadas pelo Plenário da Comissão Mista de Orçamento. 

Cabe, por maioria, efetivamente, ao plenário, se assim concordar. Mesmo o CAE e 

eu tendo inadmitido, cabe a V.Exas. acatarem e admitirem essas emendas. 

 De uma forma muito aberta e transparente, eu dei o meu parecer pela 

inadmissibilidade, porém o Plenário tem a prerrogativa de modificar e acatá-las. 
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 Eu acho que o Presidente, o Senador Dário Berger, poderá efetivamente 

encaminhar não só essas emendas que nos foram encaminhadas, mas outras, como 

as da Advocacia-Geral da União e do Ministério de Ciência e Tecnologia, que, no 

meu relatório, tecnicamente, não pude acatar. Porém, V.Exas. têm essa prerrogativa 

e autonomia para, por deliberação da sua maioria, acatá-las. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Assim sendo, nós 

compreendemos a parte técnica. O nosso Presidente, o Senador Dário Berger, 

poderá dar os devidos encaminhamentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - No momento oportuno 

encaminharemos. 

 Não vou submeter à votação porque nós estamos dependendo ainda de 

quórum no Senado. Vou pedir ao Líder do Governo que intensifique os nossos 

contatos, para que nós possamos ter pelo menos o quórum mínimo aqui para 

deliberar. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, enquanto isso, 

V.Exa. me permite usar a palavra pela ordem? 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu gostaria de solicitar a retirada 

do PLN 21, extrapauta, que nós combinamos, no Colégio de Líderes, que 

votaríamos, em razão de alguns ajustes que pretendemos fazer junto ao Relator. 

 A Deputada Rosangela Gomes está aqui conosco. Nós demos conhecimento 

a S.Exa. do acordo que fizemos acerca de alguns relatórios setoriais para podermos 

votar na segunda-feira à noite. A Deputada Rosângela me informou que estará em 

viagem para presidir uma reunião importante no país amigo Portugal. Por isso eu 

pediria a V.Exa. que designasse, apenas para leitura do relatório, um Parlamentar, 

em anuência com a Deputada Rosangela Gomes, já que ela irá produzir o seu 

relatório e entregá-lo à Secretaria da Comissão. Poderemos votá-lo na segunda-

feira. 

 Portanto, eu informo a V.Exa. que já consultei a nobre Deputada Rosangela, 

que, em razão dessa missão importantíssima lá em Portugal, não estará conosco na 

segunda-feira. O relatório será dela, e apenas faremos a leitura em nome dela. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa. 
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 Concedo a palavra à Deputada Rosangela Gomes. 

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

Deputados e Senadores, agradeço a preocupação e a gentileza do nosso Líder 

Deputado Claudio Cajado. 

 Sr. Presidente, nosso relatório já está realmente bem adiantado, finalizado, 

mas nós temos o suplente. O meu suplente é o Deputado Lindomar Garçon. 

Realmente não poderei estar aqui, porque eu sou a Presidente da Rede de Mulheres 

de Língua Portuguesa e segunda-feira estarei presidindo a sessão em Portugal, mas 

eu pedirei ao Deputado Lindomar Garçon para que ele possa estar aqui nos 

representando, lendo e trabalhando na questão da aprovação do nosso Relatório 

Setorial. 

 Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Líder, pela preocupação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aproveito para cumprimentar 

V.Exa. e desejar uma excelente reunião em Portugal. O seu suplente evidentemente 

a representará aqui na Comissão. 

 Muito obrigado, então, a V.Exa.  

 Então vamos partir para o item 2 da pauta. 

 Item 2. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 31, de 2017 

que abre ao Orçamento de Investimento para 2017 crédito suplementar no valor de 

R$8.480.320.523,00 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 especifica. 

O Relator da matéria é o Deputado Maia Filho. 

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

Executivo. 

 Quanto às cinco emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto de 

inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 a 4 e rejeição das demais.  

 Com a palavra, portanto, o Relator da matéria, Deputado Maia Filho, para 

apresentar o seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO MAIA FILHO - Sr. Presidente, trata-se do PLN que faz o 

remanejamento de recursos diversos estatais, atendendo às demandas e 

necessidades propostas pelo Poder Executivo. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1811/17  28/11/2017 
 
 

 10

 Nós entendemos de atender e de aprovar o projeto de lei da forma que o 

Executivo encaminhou para esta Comissão, entendendo a necessidade e a 

urgência. 

 Gostaria de pedir a V.Exa. que fosse direto ao nosso voto, um voto objetivo. 

 “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 

sua compatibilidade com as disposições da LDO 2017 e também do PPA 2016-

2019, e à sua conformidade com a LOA 2017. 

 Comunicamos ao Presidente desta Comissão a inadmissibilidade das 

seguintes emendas: a) nº 00001, porque ela contraia a alínea “c” do inciso III do art. 

109 da Resolução nº 1, de 2006-CN, que propõe a anulação de dotação 

orçamentária constante do anexo de cancelamento, sem indicar como compensação 

a programação a ser cancelada no correspondente anexo de suplementação; e b) nº 

4, por contrariar o inciso I do artigo 109 da Resolução nº 1, de 2006-CN, ao 

contemplar programação em unidade orçamentária não beneficiária do crédito em 

exame. 

 Não obstante o mérito e a relevância das proposições, e com vistas a evitar a 

descaracterização do crédito proposto, optamos pela rejeição das demais emendas 

apresentadas, a saber: as Emendas nº 00002, nº 00003 e a nº 00005. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 31, de 2017-

CN, na forma proposta pelo Poder Executivo”. 

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

Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 31 abre 

esse crédito suplementar no valor de 8 bilhões em favor de diversas empresas 

estatais e reduz do orçamento das estatais 15 bilhões. 

 Eu faço questão de ler este item, que é o nº 31 que está em discussão nesse 

momento. Isso dá uma diferença. Parece que se está alocando recurso, 

suplementando 8 milhões para as estatais. Então eu daria um sinal positivo. A 

economia está indo bem, está se alocando e suplementando o orçamento das 

estatais em 8 bilhões. Mas, quando se lê por inteiro atentamente o que estamos 

discutindo, vê-se que se está não só fazendo a suplementação mas também se está 
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reduzindo o orçamento em 15 bilhões, ou seja, nesses 8 bilhões e nesses 15 

bilhões, pegando os quebrados, há uma diferença de quase 7 bilhões que as 

estatais do Brasil vão ter a menos para gerenciar. 

 Tenho reiteradamente dito aqui que, quando o Ministro do Planejamento, o 

Ministro da Fazenda e os Líderes do Governo falam que a economia brasileira está 

em franca recuperação, não estão tratando a verdade do que está acontecendo no 

Brasil. Se a economia estivesse em franca recuperação, não teríamos uma redução 

de 7 bilhões do orçamento das estatais. É disto que estamos falando: 7 bilhões a 

menos nas estatais. Se a economia brasileira estivesse indo bem, as estatais teriam 

o seu orçamento ou a efetiva suplementação. E não têm. 

 Então, nobres Senadores e colegas Deputados, o Governo Temer, ao adotar 

políticas que tiram a possibilidade de investimentos porque estamos na égide do 

congelamento da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, está ferindo de morte a 

economia brasileira. O resultado concreto de que está ferindo de morte a economia 

brasileira é esse projeto de lei que o Governo mandou, que admite uma redução de 

7 bilhões de reais no orçamento das estatais brasileiras. 

 Eu gostaria de ouvir os Líderes do Governo. Aliás, o Governo está tendo 

dificuldades. V.Exa. não encaminhou nenhuma votação ainda, porque a base do 

Governo não está aqui para votar! Se a base do Governo não está aqui para votar, 

ela não está aqui também para debater! 

 Então, quero saber por que o Governo está retirando 7 bilhões das estatais do 

Brasil. Onde está a Liderança do Governo para fazer essa defesa? O Governo não 

está aqui. Não votamos nada ainda, porque não há quórum para votar, para 

deliberar, mas apenas para discutir. 

 Então, a economia brasileira não vai bem, o Governo Temer não coloca 

recursos para investimento, os planos de investimento estão congelados, porque 

estamos sob a égide do congelamento. Aliás, quero retomar este tema aqui. Este é 

o primeiro ano do congelamento. Foi aprovado, no Congresso Nacional, por 

Senadores e Deputados, que serão 20 anos. E estamos tendo reflexos negativos 

para a economia brasileira no primeiro ano. 

 Eu retomo o tema aqui. Se V.Exas. concordarem, a partir da Comissão Mista 

de Orçamento, no Senado e na Câmara dos Deputados, podemos solicitar 
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assinaturas aqui para termos uma emenda constitucional que recoloque a realidade 

de que o povo precisa, que não é o congelamento sobre os recursos no País. 

 Não há estímulo para o consumo. Esse é outro tema importante, porque o 

salário mínimo que votamos era de 937 reais e iria para 979 reais, mas vai ficar em 

965 reais, 14 reais a menos, o que dá 182 reais por ano para cada trabalhador 

aposentado do Brasil. 

 Por último, quero tratar de outro ponto. Talvez o Governo goste de que as 

estatais estejam com prejuízo. 

 Sabe por que o Governo gosta de que as estatais deem prejuízo? Porque ele 

acha um grande motivo para privatizá-las. O Governo quer entregar as empresas. 

Ele diz que elas não são competentes, que estão com prejuízo. Então, vamos 

vender. 

 Então, talvez, faça sentido na lógica do Governo realmente apresentar 

negatividade, apresentar déficit das nossas empresas, que aqui está em 7 bilhões, 

para poder justificar a liquidação da PETROBRAS, a liquidação da ELETROBRÁS, a 

entrega das nossas empresas, já que aqui, como o The Guardian esses dias 

publicou, estamos nos rendendo aos interesses dos ingleses, aos interesses das 

petrolíferas do mundo, da Shell, da BP e de tantas outras que vêm aqui no pátio 

brasileiro disputar edital e levar o recurso que deveria ser das nossas empresas. 

 Então, nós precisamos fazer esse debate. Eu mais uma vez digo: base do 

Governo, venha aqui. Não há quórum, venha aqui para fazer este debate, porque eu 

não quero que as nossas empresas estatais tenham este prejuízo tampouco que 

sejam sucateadas para, amanhã, serem privatizadas, como é o interesse do 

Governo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Foi só V.Exa. chamar e já 

apareceu o ilustre Senador Davi Alcolumbre. Certamente, os outros companheiros 

do Senado estão a caminho. 

 A matéria continua em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discutir, está sobrestada a votação em razão 

da falta de quórum no Senado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Apenas para informar à Comissão 

e a V.Exa., nós já estamos entrando em contato com os Senadores. Três Senadores 
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já estão a caminho. Então, dentro de poucos minutos, no máximo mais 10 ou 15 

minutos, nós teremos quórum no Senado. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, eu gostaria de ler o 

voto do PLN nº 34. Como sou Relator, eu tenho audiência agora, gostaria de falar já 

o voto. Gostaria de fazer uma inversão, se o Plenário e se o Sr. Presidente 

concordarem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou aceitar a exigência de 

V.Exa. Para mim é uma exigência, não é uma solicitação. 

 Então, passamos ao item 3, com concordância do Plenário. 

Item 3. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 34, de 2017, 

que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do 

Ministério do Trabalho, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social e Agrário e 

de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de 

R$4.511.886.489,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente. Relator: Deputado Nilton Capixaba. 

 O voto é pela aprovação. 

 Então, tem a palavra V.Exa., como Relator da matéria, Deputado Nilton 

Capixaba, para apresentar o seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, pela forma como 

chegou este PLN nº 34, houve muito questionamento de vários Parlamentares de 

vários Estados, de Senadores e de Deputados. 

Abrimos uma ampla discussão com a Casa Civil e com o Ministério do 

Planejamento, e muita coisa foi revista. Um dos assuntos revistos foi o Programa 

Minha Casa Minha Vida, que retornou. O DNIT e os recursos para as BRs eram 

outra situação sobre a qual havia muito questionamento e foram revistos. 

 Na última reunião que eu tive na Casa Civil, na semana passada, com o 

Ministro do Planejamento e o Ministro da Casa Civil, que deixou muito claro que 

todas as obras em andamento que tiverem medição e que não estiverem 

contempladas neste PL serão por ele contempladas. Ele não vai deixar nenhuma 

obra em andamento sem pagamento.  
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 E eu não acatei nenhuma emenda, porque o PL já foi revisto duas vezes e, 

nesse acordo, nessa conversa, qualquer obra que estiver em andamento e tiver 

medição terá o pagamento feito.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Essa é uma informação 

importante que certamente vem ao encontro dos interesses de todos os 

Parlamentares que compõem esta Comissão Mista. Eu parabenizo V.Exa., porque 

esse foi o PLN que suscitou o maior problema na supressão, e houve uma pressão 

enorme dos Parlamentares. E V.Exa., de maneira sábia, prudente e equilibrada, 

soube buscar o entendimento. Por isso, quero parabenizá-lo. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Quando se tem um Presidente com 

toda essa capacidade, que é nosso professor, que acaba abrindo essa conversa e 

nos orientando sobre como lidar com essa situação, conseguimos chegar a essa 

situação. Acho que ficou razoável. Não digo ótimo, mas ficou razoável, porque acho 

que atende ao nosso Brasil, a todos os interesses e a todas as demandas dos 

Parlamentares.  

 O meu voto é favorável a este PL. E não foi acatada nenhuma emenda, 

porque já foram feitos esses reajustes. 

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

 Tem a palavra o Deputado Zé Carlos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Sr. Presidente, estamos aqui obviamente 

avaliando o item 3: crédito suplementar de precisamente R$ 4.511.886.489,00. 

 O que se observa aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, 

é o perfil deste Governo. Ele abre um crédito suplementar, obviamente para 

despesas obrigatórias, retirando recursos da agricultura familiar e da educação. E, 

quando se faz uma análise da votação do relatório anterior de onde se retira dinheiro 

das estatais, fica muito claro para todos nós o que este Governo pretende fazer e o 

que está fazendo, sem dúvida para a sociedade brasileira.  

 Mas outra coisa que também nos chama a atenção, Sr. Presidente, é que se 

suplementam recursos de despesa obrigatória para a construção de um prédio da 

ANA. Quer dizer, no PLOA 2017, a construção de um prédio é despesa obrigatória, 

mas educação não é despesa obrigatória para o Governo! 
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 Deixo esse registro, porque não podemos aceitar fatos como este, ou seja, 

que o Governo continue tratando dessa forma as estatais, a educação e a 

agricultura familiar e priorizando a construção de um prédio em detrimento dessas 

rubricas, que, com certeza, são muito mais importantes para a sociedade brasileira. 

 Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente. 

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço as considerações de 

V.Exa.  

 Concedo a palavra ao Deputado Vander Loubet. 

 O SR. DEPUTADO VANDER LOUBET - Sr. Presidente, a este PLN 34 eu 

havia apresentado quatro emendas. Mais de 147 milhões de reais foram retirados 

das emendas de bancada do meu Estado. E o Senador Waldemir Moka, 

coordenador da nossa bancada e membro da Comissão, pediu-me que 

apresentássemos essas emendas para obras estruturantes na área do DNIT — 

Departamento de Infraestrutura do Ministério dos Transportes, e elas não foram 

aceitas, acatadas. Esse é um prejuízo muito grande para um Estado essencialmente 

agrícola, que tem um enorme potencial e que precisa desses investimentos e desses 

recursos. 

 Eu queria manifestar aqui o nosso descontentamento. Acho que é um prejuízo 

muito grande para um Estado novo como o nosso, que, para o senhor ter ideia, 

precisa de um anel viário na cidade de Três Lagoas, que é uma cidade estratégica, 

importante para a economia do Centro-Oeste e particularmente para a economia do 

nosso Estado. Vemos que este Governo não tem compromisso com os 

investimentos, principalmente com a questão da infraestrutura. Isso é uma pena, já 

que empregos deixam de ser gerados, pois se trata de recursos e investimentos em 

obras estratégicas para a economia, para o crescimento e o desenvolvimento de que 

o nosso Estado tanto necessita. 

 Manifesto o nosso descontentamento e o nosso repúdio, mostrando o quanto 

o nosso Estado está sendo desprestigiado por este Governo.  

 Obrigado, Sr. Presidente.  

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

Deputado Vander Loubet, com quem concordo. O Relator, o Deputado Nilton 
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Capixaba, certamente também concorda com V.Exa. quanto ao fato de que essas 

suplementações e essas subtrações, digamos, de dotações orçamentárias que 

estavam previstas para serem executadas durante o ano de 2017 acabaram não 

sendo executadas. E não há mais tempo hábil para executá-las. Então, não é um 

desprestígio para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para 

São Paulo ou para qualquer Estado brasileiro. Mas é que, infelizmente, os recursos 

financeiros, nos anos de crise por que estamos passando, não foram suficientes 

para atender às dotações orçamentárias que foram agora suprimidas para fazer o 

devido remanejamento. Mas isso não invalida, de jeito algum, a indignação de 

V.Exa., que defende o seu Estado.  

 Do meu Estado também foram subtraídos recursos para a obra do Porto de 

Laguna, há tanto tempo esperada. Como a licitação não ficou pronta e a dotação 

não poderia ser implementada, o recurso acabou sendo susceptível de subtração 

para remanejamento para outras áreas que necessitam ser concluídas, fazendo 

frente a esse emaranhado de complementação para fechar o exercício de 2017.  

 Assim, de certa forma, quero apresentar a V.Exa. a minha solidariedade à sua 

fala, que é muito justa e muito legítima, oferecendo essa explicação. O correto seria 

aprovarmos aqui uma peça orçamentária que fosse praticamente toda impositiva. 

Nesse caso certamente não incorreríamos nesse tipo de subtração ou de 

suplementação de recursos, como efetivamente está ocorrendo. Então, quanto mais 

próximo da realidade for o Orçamento da União que vamos apresentar, mais 

próximos estaremos evidentemente, no final do ano que vem, da execução dessas 

matérias, que é o desejo de todos nós, sobretudo o de V.Exa.  

 Portanto, eu queria dar essa explicação, que certamente todos já 

conhecemos. 

 Passo a palavra ao Deputado Nilton Capixaba. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Quero só complementar, Sr. 

Presidente. 

 Na conversa que tive com o Ministro dos Transportes, no DNIT, verifiquei que 

eles estão buscando uma forma de liberar mais 1 bilhão de reais para essas obras 

que estão em andamento e que têm projeto concluído, para fazer o empenho. Pelo 

que eu vi, não vai haver perda. Esse processo transcorre como o nosso Presidente 
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disse agora. Aquele recurso destinado à obra que não está em andamento, que não 

tem medição, que está parada ou que tem um recurso que não será usado, tendo 

em vista essa situação difícil por que está passando o Brasil, está sendo feita uma 

juntada dos recursos, puxando um pouquinho daqui e dali, para fazer isso que foi 

feito agora. Mas o compromisso deles é que não vai faltar recurso nem para o 

pagamento e nem para os empenhos que estão em andamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Essa informação é muito 

importante. E esse compromisso do Ministério do Planejamento também é muito 

importante, para que obras que estão em andamento — em detrimento das obras 

que tiveram algum tipo de problema na sua continuidade, seja por embargo, seja por 

problema ambiental, seja até por problema de licitação ou por falta de recursos, o 

que impediu o início da obra — tenham prioridade, pois elas precisam ser 

aceleradas. Assim, é necessário fazer as alterações das dotações orçamentárias e 

as suplementações para que isso possa acontecer efetivamente. 

 Continuando a discussão, concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes 

de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, 

colegas Parlamentares, nobres Senadores, com relação ao DNIT, a bancada do 

Estado do Ceará esteve com o Dr. Valter Silveira, que é o Diretor-Geral do DNIT, e 

tem essa visão, porque várias obras ficaram paralisadas em nosso Estado, há 

praticamente 3 ou 4 anos, que são justamente as do anel viário, que liga os 

Municípios da região metropolitana de Fortaleza. É claro que foram retomadas as 

obras da BR-116, da BR-020 e da BR-222, a partir da coordenação do Dr. Valter no 

DNIT, e que há também ainda alguns gargalos de restos a pagar de algumas 

empresas com relação a esses trechos. O fato é que muitas vezes, além de o Brasil 

ter déficit em seu planejamento, há também a necessidade de que aquilo que for 

planejado seja efetivamente executado. Nem sempre isso se deve à falta do recurso 

financeiro, mas à capacidade técnica e, acima de tudo, à capacidade gerencial de 

determinadas empresas. 

 Fazendo um paralelo com a questão das rodovias, ainda estamos com 

problema no trecho do Ceará com a transposição das águas do Rio São Francisco. 

A empresa ganhou o processo licitatório, mas o fato é que estava previsto que esse 
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trecho estivesse concluso no final deste ano. Mas, em virtude da incapacidade 

técnica e financeira da empresa, houve certo atraso na execução dessas obras. O 

grande problema é sempre verificarmos a capacidade técnica daquelas empresas, 

pois por lá é claro que o processo é licitatório e dele todos podem participar, mas 

algumas delas não possuem capacidade técnica para executar certas obras, e o 

processo licitatório dá-se com bastante transparência, mas gera a questão da não 

execução do cronograma físico-financeiro. 

 Nós temos aqui na Casa uma Comissão de obras inacabadas, a comissão 

Obras do Governo Federal, que é presidida pelo Deputado Zé Silva e cujo relator é o 

Deputado Evair. Anteriormente, nós estávamos com 2 mil obras, muitas delas sem 

sequer ter o acervo das obras consideradas inacabadas, para que pudéssemos ter 

efetivamente essa parceria do orçamento e a execução orçamentária. Isso atrapalha 

muito, porque às vezes há empresas que têm capacidade de dar celeridade à obra, 

mas que não têm o cronograma físico-financeiro. Então, é condizente com esta 

Comissão termos a visão de sempre acompanhar essas obras, a fim de trabalhar 

nesse sentido. Ainda hoje, pela manhã, enquanto o Senador Hélio José aqui presidia 

a Comissão, nós conversamos sobre algumas BRs e a chamada Transnordestina, 

iniciada desde 2005 e que também está com vários problemas a serem resolvidos. 

 Então, acredito que, através de um orçamento mais real, ficará mais fácil até 

para nós Parlamentares defendermos alguns projetos nas nossas bases. A proposta 

é a população também ficar ciente da responsabilidade que nós temos como 

gestores estaduais e municipais, e também como gestor federal, na execução dos 

recursos orçamentários, principalmente os da União. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Acho que é muito oportuna e 

adequada a manifestação de V.Exa., para que possamos aprimorar cada vez mais 

métodos e procedimentos, de tal forma que nos aproximemos ao máximo da tão 

sonhada execução orçamentária, que é o que todos desejamos, senão a peça fica 

como se de ficção fosse, e continua sendo.  

 Nós fizemos um esforço na Comissão de Orçamento, Deputado Zé Carlos — 

cada um lutando pelo seu Estado, porque um Estado precisa concluir as obras de 

infraestrutura, o outro tem as obras do Rio São Francisco, o outro tem a questão dos 
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portos e aeroportos, etc. e tal —, para contemplar o Governo com esses recursos. 

Daí, passaram-se 1, 2, 3 anos, e as coisas acabaram não acontecendo, e não só por 

falta de dotação orçamentária e por falta de recursos, mas também pela burocracia e 

insegurança jurídica. Acho que o Brasil precisa passar por uma grande reforma.  

 Nós precisamos nos reinventar no sentido de buscar o máximo de eficiência 

possível, que é o que todos desejamos e o que a população espera de nós.  

 Com a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, similarmente ao que os 

colegas disseram aqui, participei ontem de uma audiência pública das frentes 

parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 

com o colega Deputado Afonso Hamm e o Deputado Estadual Zé Nunes, da região 

sul do Rio Grande do Sul, sobre a BR-116. 

 Praticamente, de recursos novos para 2018 para uma obra que está em 

andamento, haverá a emenda impositiva da bancada gaúcha dos Deputados e 

Senadores, que é de 82 milhões de reais. Mas, pelo valor faltante de 600 milhões de 

reais para concluir a obra, nós teremos praticamente 10 anos para concluir a obra, 

porque não há uma alocação de recursos efetivamente maior para essa obra. Então, 

eu só quero corroborar com os colegas que estavam aqui fazendo essa 

manifestação.  

 Mas, Sr. Presidente, especificamente sobre o PLN 34, nós não podemos 

aceitar — e já disse isso na reunião passada — que não conste a origem do recurso. 

Quando há recursos que são oriundos, nesses casos, do superávit financeiro, a 

exigência é constar da citação formal do projeto de lei a origem do recurso. E, neste 

momento, estamos tendo 2,5 bilhões de reais de incorporação do superávit do 

balanço patrimonial do exercício de 2016.  

 Então, eu preciso fazer esse registro de novo. Alguém pode dizer: “Mas isso é 

apenas uma formalidade”. Essa não é uma formalidade, mas é a origem e a 

transparência dos recursos. Se eles são do superávit orçamentário de 2016, isso 

tem que constar. E o Governo novamente está se negando a colocar isso. Aliás, isso 

é uma pendência que foi encaminhada para a sessão do Congresso. Nós não 

votamos este PLN. E eu aguardo que, de fato, com esse registro que fiz aqui, isso 

seja corrigido para aquela sessão anterior do Congresso. 
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 O segundo aspecto — e os colegas, tanto o Deputado Zé Carlos como o 

Deputado Vander Loubet já fizeram referência a ele — é principalmente a 

obrigatoriedade. Nós temos aqui recursos obrigatórios para a construção de um 

prédio da Agência Nacional de Águas — ANA! Há a exigência orçamentária para a 

construção de um prédio! Na verdade, retiram-se recursos — e olhem a barbaridade! 

— da agricultura familiar, retiram-se recursos destinados à implantação de escolas 

para a educação infantil, retiram-se recursos da alfabetização e educação de jovens 

e adultos, retiram-se recursos da capacitação e formação inicial e continuada da 

educação básica, retiram-se recursos da valorização da diversidade, promoção dos 

direitos humanos e inclusão do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em 

valores que chegam ao total já mencionado aqui. 

 E qual é o problema disso aqui? Queria insistir nisso, porque, nesse período, 

estamos falando da reforma da Previdência. As pessoas estão apavoradas se o 

Temer agora, de fato, ainda vai “meter a faca” nos direitos previdenciários, como já 

meteu nos direitos trabalhistas. Agora todos vocês sabem que, quando o trabalhador 

não comparece ou perde uma ação judicial, ele vai ter que pagar mais do que ele 

ganha, porque não vai haver mais custas judiciais. Essa é a nova reforma trabalhista 

que nós votamos. Quanto ao trabalho intermitente, nem vou comentar, porque eu 

vou falar especificamente do tema da Previdência. 

 O Governo usou recursos que foram retirados da saúde, da educação, da 

agricultura para colocar na Secretaria de Comunicação, a fim de fazer propaganda 

para retirar direitos deste País, que são os direitos da Previdência, da 

aposentadoria. Ele está mentindo! Inclusive, há ações na Justiça para retirar do ar a 

propaganda enganosa que o Governo está fazendo em relação à Previdência. Como 

se não bastasse a retirada de recursos da educação, da saúde, da agricultura e de 

obras do País — são 100 milhões de reais que o Governo está colocando para fazer 

propaganda enganosa para mentir para o povo brasileiro que é necessário fazer a 

reforma da Previdência —, querem tirar o salário de aposentadoria do agricultor, do 

trabalhador do Regime Geral da Previdência Social, sem mexer nos altos salários, 

nos privilégios. 

 Na verdade, estamos debatendo a retirada de recursos de áreas importantes, 

que fazem com que uma criança fique fora da sala de aula, um agricultor não tenha 
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crédito para produzir comida, a fim de se colocar esses recursos em propaganda 

enganosa e se fazer a reforma da Previdência. 

 Nós não podemos aceitar isso. E esse é o centro desse debate no PLN 34/17, 

que está em discussão neste momento. 

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

Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, gostaria só de 

fazer um contraponto, porque o que se diz aqui está sendo levado para toda a 

sociedade brasileira. 

 Como eu sou um dos que vão votar a favor da Previdência, eu quero fazer 

uma colocação aqui: esta mesma Previdência de forma um pouco mais dura foi dita 

pelo Gabas — e eu tenho o vídeo — na época do Governo da Dilma Rousseff. O 

Lula tentou fazer essa reforma, mas fez uma menor. A Dilma tentou fazer uma 

reforma mais forte do que essa, mas não conseguiu. Então, temos de dizer à 

população brasileira que a reforma da Previdência é necessária. 

 Nós estamos aqui hoje na Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e 

Fiscalização vendo como o Orçamento é muito limitado para atender à saúde, à 

educação e à infraestrutura. E digo mais: as pessoas estão dizendo aqui que o que 

está trancando tudo é a PEC 95, que dá o teto. É verdade, ela limita o teto, mas nós 

assistimos, vimos e aprovamos aqui o relatório do Senador Ataídes Oliveira sobre as 

receitas. E nós vimos que S.Exa. procurou fazer um trabalho o mais sério possível. 

Trata-se de uma receita limitada, porque o Brasil não está crescendo. Precisamos 

crescer para poder gastar mais. Senão, para que a população tenha uma ideia, nós 

vamos gastar como se gasta no cartão de crédito e não vamos poder pagar essa 

conta no final do mês. E a coisa vai estourar. 

 Nós vivemos uma crise. O que nós temos de fazer aqui naturalmente — e eu 

dou razão aos Deputados — é dar prioridade àquilo que é mais prioritário. O Brasil 

vive de prioridades. Há prioridades na educação, na saúde, mas nós temos um 

Orçamento muito limitado. 

 Agora, a população brasileira tem que entender que ela precisa de serviço de 

saúde e de educação, e nós não podemos bancar isso só com financiamento, 

porque aí é uma festa, é uma bolha que nós vamos estourar mais na frente. 
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 Eu quero fazer esse registro, porque, às vezes, as pessoas ficam batendo e 

batendo na mesma tecla aqui, fazendo uma propaganda — aí, sim, também 

enganosa —, dizendo que nós não precisamos dessa reforma. 

 Era esse o meu registro, Sr. Presidente. 

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

importante e até gostaria de acrescentar... 

 Nós já temos quórum para votar? (Pausa.) 

 Já temos quórum.  

 Então, vamos votar para não levantar polêmica a respeito desse assunto. 

 Mas, Deputado Pedro Fernandes e Deputado Claudio Cajado, o custo da 

Previdência, este ano, está estimado em 760 bilhões de reais. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Isso representa 19% do 

orçamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como V.Exa. disse, 19% do 

Orçamento. Desses 770 bilhões de reais, 260 bilhões de reais são déficit. Desses 

260 bilhões de reais, cerca de 60%, talvez um pouco mais, são o déficit da 

previdência privada, que gira em torno de 180 bilhões ou 190 bilhões de reais, que 

atende a 30 milhões de trabalhadores. Os outros 70 bilhões ou 80 bilhões de reais 

são o déficit da previdência do setor público, que está em torno de 77 bilhões ou 80 

bilhões de reais. 

 Quando falamos em bilhões, em um país de dimensão continental como o 

nosso, Deputado Bilac Pinto, pouco conseguimos assimilar. Mas, se nós 

compararmos com o que vai ser investido em educação, em saúde, em segurança 

pública, em transportes, etc., vamos ver que a matemática não fecha; que, 

infelizmente, temos que encontrar uma solução para isso urgentemente, senão o 

Brasil vai quebrar, vai virar uma Grécia, como já aconteceu no passado. E estamos 

prestes a chegar ao ponto do Rio de Janeiro, que não tem mais dinheiro. Inclusive o 

Rio Grande do Sul, Deputado Bohn Gass, passa por eternas dificuldades ao longo 

desse período. 

 Pois muito bem, nós vamos gastar com previdência 770 bilhões de reais, 

esquecendo o déficit, e vamos investir em educação ou em saúde 120 bilhões de 

reais. Na verdade, é obrigado faltar dinheiro para os hospitais, é obrigado faltar 
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dinheiro para as unidades de saúde, é obrigado faltar dinheiro para tratar os doentes 

com câncer, etc., e nós somos obrigados, não é uma questão... Eu não conheço o 

projeto da Previdência Social, mas acho que nós temos que nos debruçar sobre ele 

e encontrar efetivamente uma alternativa, porque esses 770 bilhões de reais 

representam 63% de todas as despesas do Governo — vejam só isso. Como eu 

disse, é uma matemática que não fecha. E nós temos que enfrentar isso da melhor 

maneira possível, desde que nós façamos justiça. 

 Eu sempre defendi, já na reforma da Previdência anterior, Deputado Bohn 

Gass, o seguinte: quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. 

Nós temos que fazer justiça. Se vier um projeto que faça justiça, que elimine 

privilégios, que faça com que possamos ter um projeto de Previdência Social de 

médio e de longo prazo e que possa eliminar a sangria que representa aos cofres 

públicos, evidentemente que terá o meu apoio. 

 Concedo a palavra novamente ao Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Quero falar só 1 minutinho, Sr. 

Presidente. 

 O problema dessa reforma é que nós não vamos resolver esse déficit — ele 

vai ficar aí por algum tempo. O que queremos evitar é que, daqui a 20 anos, 

deixemos de pagar o funcionário público, quer dizer, nós queremos moderar esse 

crescimento, pois, do jeito que vai, é um crescimento exponencial. 

 Só não vê quem não quer olhar. Se olharmos realmente as contas públicas 

sabendo que nós não podemos pagar... E pior do que isso, a dívida das 

Previdências dos Estados hoje é maior do que a dívida pública do Brasil. Os Estados 

estão quebrando. Como os Estados não têm a coragem política de fazer isso, o 

Congresso está dizendo, nesta reforma, que, se não o fizerem, vale a lei federal 

dentro de 6 meses. 

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

Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu não sou da área 

econômica — minha formação é na área do magistério e trabalhei como agricultor 

familiar —, mas eu ouvi vários economistas e pessoas que entendem do caso 

dizerem o seguinte: “Nós só temos condições de combater as desigualdades do 
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País para acabar com as injustiças se nós tivermos impostos cobrados — na linha 

do que V.Exas. dizem — progressivamente”. 

 Hoje a taxa tributária é embutida no consumo. Se há um patrão e cem 

empregados, os empregados vão comprar um quilo de feijão cada, e o patrão vai 

comprar um quilo de feijão — ele, não, mas vai mandar a empregada dele comprar. 

O rico vai pagar sobre um quilo de feijão, e os cem vão pagar cem vezes mais, 

porque o imposto é indireto no País. Então, isso capta da renda direta mais de 32% 

dos 10% mais pobres, enquanto os 10% mais ricos pagam 21% de impostos sobre 

sua renda. 

 Eu me dediquei, junto com meu gabinete — vou acabar fazendo uma 

propaganda agora —, ao preparo da cartilha Precisamos Falar sobre Impostos. Eu 

lancei essa cartilha, Senador Dário Berger, na sexta-feira, em Porto Alegre. Nela, eu 

coloco explicações sobre esses temas, pois acho que tínhamos de fazer uma 

educação sobre tributação. 

 Não adianta reivindicarmos recursos para programas, estradas, infraestrutura, 

educação e saúde se nós não tratarmos desses temas. Então, quem anda de iate 

não paga imposto; quem compra helicóptero não paga imposto e quem compra uma 

moto paga imposto, para levar uma pizza ou uma comida. 

 Só do Orçamento, quando se trata de juros e encargos da dívida — estou 

falando de números de 2017, num gráfico que nós colocamos aqui —, são 339 

bilhões de reais, sendo que, para toda área da assistência social, todos os 

programas, são 136 bilhões de reais, um terço do que vai para os banqueiros. 

 Eu tenho vários números colocados nessa cartilha. 

 O que eu proponho é que façamos um debate e, na discussão da reforma 

tributária aqui, que nós mexamos nisso de preferência. Você não vai fazer justiça 

social, primeiro porque os impostos são muito complicados; segundo, mal 

distribuídos; e terceiro, injustos. Que possamos cobrar o imposto onde é consumido 

o produto efetivamente 

 Eu queria também fazer uma observação sobre o que V.Exas. comentaram 

aqui a respeito da reforma da Previdência: o Governo fala que tem déficit, mas não 

passamos uma semana sem votar renúncias fiscais. Essas renúncias são recursos 

que não entram nos cofres públicos. A cada semana, votamos cortes em 
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investimentos. Se não há investimento, não há produção, não há giro de dinheiro e, 

portanto, não há arrecadação para os cofres públicos. Então, temos que atacar por 

aí e não no congelamento de direitos e recursos. 

 Acho que essa é a inversão do debate que temos que fazer quando falamos 

da Previdência pública, senão vamos colaborar com o Governo ao passar a ideia 

errada de que o problema está no assalariado, está no agricultor familiar e não está 

nos altos salários, não está nas sonegações, não está nas desvinculações e não 

está nas desonerações ou nas renúncias fiscais que efetivamente são feitas. 

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

Deputado Pedro Fernandes pelas suas considerações sempre pertinentes e 

oportunas. Eu acho que isso retrata e revela uma realidade brasileira. Esse fator já 

se revelou no mundo inteiro, e aqueles que demoraram mais para corrigir essas 

distorções pagaram um preço muito alto. Então, eu acho que o Brasil também tem 

que ter pressa para resolver essas questões. 

 Mas, como eu falei para V.Exa., que seja justo, porque nós, enquanto seres 

humanos, temos mania de dizer mais ou menos o seguinte: “Faça o que eu digo, 

mas não faça o que eu faço”. Se a situação está bem para mim e eu sou um 

privilegiado, eu vou continuar defendendo os meus privilégios. Acontece que esses 

privilégios ampliaram-se tanto nos últimos anos que o Governo não tem mais caixa 

para pagar. O Governo ficou insolvente. O rombo é de 159 bilhões de reais e chegou 

ao ponto de termos que fazer uma PEC dos Gastos para dar um recado aos entes 

econômicos, tanto internacionais como nacionais, de que agora é para valer, de que 

não vamos gastar mais do que arrecadamos. Nós não vamos ser mais 

irresponsáveis no trato da questão fiscal e, assim, nós vamos ter que corrigir. 

 A questão da dívida é importante e fundamental. Entretanto, no ano que vem, 

vamos pagar muito menos dívida do que pagamos neste ano e no ano passado, 

porque a taxa SELIC foi reduzida. Com isso, a economia vai melhorando; com a 

economia melhorando, vão-se gerando empregos e a Previdência Social vai 

arrecadando mais. Enfim, precisamos criar um desenho. 

 Mas esse desenho, Deputado Bohn Gass, passa também por esses critérios 

que V.Exa. levanta e que precisam ser vistos pelo Governo previamente. Agora é 
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hora de adquirir prédio para a Agência Nacional de Águas? Eu não sei se é hora. 

Certamente, se a decisão fosse minha, eu acharia que não seria a hora. 

 Eu acho que agora é hora de apertar o cinto, de convocar os Parlamentares, 

de propor um projeto de união nacional, de mostrar a realidade e as consequências 

disso se nós não tomarmos as providências necessárias em curto espaço de tempo. 

As consequências disso são desastrosas, e o presente já demonstra certa revolta, 

grande indignação da população, que quer resultados práticos. Nós precisamos 

corrigir isso o mais rápido possível. 

 Eu lembro que antigamente — eu, por exemplo, tenho 60 anos, embora não 

pareça, vamos ser sinceros; parece que tenho 70 anos — as pessoas com essa 

idade eram velhas. Naquela época, a idade média de vida das pessoas era de 59 ou 

60 anos; hoje é de 80 anos. No meu Estado, em que as pessoas têm a maior 

longevidade no País, chega a 80 anos a idade média. Evidentemente, não tem como 

se suportar uma previdência social dessa forma. 

 Eu quero só fazer esse registro — perdoem-me V.Exas. —, para encerrar a 

discussão e colocar em votação o Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 34, de 

2017. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Há quórum? São seis Senadores? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eles têm que estar presentes na sessão, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos continuar, então. 

 Em votação o projeto na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 A matéria vai ao Congresso Nacional. 

 Agora eu vou colocar em deliberação a ata, se V.Exas. o permitirem. 
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 Em votação a ata na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Eu queria colocar em deliberação o Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 

31, de 2017. Não houve destaque. Foi discutido, só falta ser votado. 

 Então, eu o submeto à votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 A matéria vai ao Congresso Nacional. 

 Falta a votação do relatório do CAE, de que estamos aguardando os 

destaques. Posteriormente o apreciaremos, então. 

 Permitam-me... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O PLN 31 foi o do Deputado 

Maia Filho. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Votamos agora. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, o PLN 34 e o PLN 31. 

Ocorreu rapidinho a votação. Depois de encerradas as discussões, ocorre rapidinho, 

Senador Acir, a votação. Dá até um alívio! (Riso.) 

 Vou passar a palavra para o Deputado Bohn Gass, primeiro, Deputado 

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu estava exatamente fazendo a 

solicitação, porque na sala não tínhamos efetivamente a presença dos Senadores. 

Em relação ao PLN 34, eu quero que seja registrado o meu voto contrário. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Registrado o voto contrário do 

Deputado Bohn Gass e do Deputado Vander Loubet. 

 Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se V.Exa. permitir, Sr. Presidente, 

a Deputada Laura Carneiro, que acabou de chegar, tem dois PLNs, e nós 

gostaríamos de prestigiar a nobre Parlamentar ouvindo dela, a Vice-Presidente da 

Comissão, os relatórios, enquanto nós esperamos os destaques do CAE. 

 Então, se V.Exa. puder sobrestar, enquanto chegam os destaques, a 

Deputada Laura Carneiro poderia ler os dois PLNs dela. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bom, são dois momentos de 

alegria. Primeiro, o de receber a Deputada Laura Carneiro sorrindo, entendeu? 

(Risos.) Este é um ponto importante a se registrar. E é bom sinal; é sinal de que as 

coisas estão indo bem. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em segundo lugar, Deputada 

Laura Carneiro, quero agradecer ao Senador Pedro Chaves, que tinha ficado 

encarregado de proceder à leitura e defender o Relatório de V.Exa. Então, muito 

obrigado, querido amigo Senador Pedro Chaves. 

 Vamos ao Item 4 da pauta.  

 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36, de 2017, que 

altera a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2017. A Relatora da matéria é a 

Deputada Laura Carneiro. O voto é pela aprovação. 

 Com a palavra a Vice-Presidente desta Comissão, minha querida amiga 

Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, não é verdade que 

eu estou sempre... (Riso.) Normalmente, eu estou feliz. Às vezes, irritada. (Riso.) 

Feliz sempre, mas irritada na maioria das últimas vezes nesta Comissão. E é natural, 

Presidente. V.Exa. não quer que eu diga os motivos. Mas vamos lá. 

 Parecer ao PLN nº 36, de 2017, que altera a Lei nº 13.414, de 10 de janeiro 

de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 

de 2017. 
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 Passo à leitura do voto, Sr. Presidente, porque é um projeto muito simples. 

 “II. Voto da Relatora 

 A presente proposição não implicará acréscimos sobre as dotações 

orçamentárias destinadas ao atendimento das despesas totais com pessoal e 

encargos sociais, em 2017, tendo em vista que o impacto orçamentário decorrente 

da criação e do provimento dos referidos cargos em comissão será suprido pela 

redução parcial do limite financeiro relativo ao item ‘I.5.1.1. Cargos e Funções 

vagos’, do Anexo V da LOA-2017, no valor de R$ 252,0 mil, uma vez que esse limite 

não será integralmente utilizado (...)” 

 Na verdade, Sr. Presidente, esses recursos são necessários para a 

contratação de servidores, um servidor do Tribunal de Contas, um servidor da 

Secretaria de Fazenda do Estado determinado e um servidor da Fazenda Nacional, 

para o acompanhamento do Plano de Recuperação Fiscal. Isso vai começar no 

Estado do Rio de Janeiro, e é uma determinação da lei que aprovamos nesta Casa. 

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

não contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à 

matéria. 

 Quanto à emenda apresentada, que pretende adiar o início da vigência dessa 

proposição, recomendo sua rejeição, uma vez que ficaram evidenciadas a urgência 

e a relevância da aprovação desse projeto de lei. 

 Diante do exposto, voto pela rejeição da emenda apresentada ao Projeto de 

Lei nº 36, de 2017-CN, e pela sua aprovação na forma proposta pelo Poder 

Executivo.” 

 É o voto, Sr. Presidente. 

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

 Em discussão o projeto de lei. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 
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 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 A matéria vai ao Congresso Nacional. 

 Item 5 da pauta.  

 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 37, de 2017, que 

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

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017. A Relatora é a 

Deputada Laura Carneiro. O voto é pela aprovação. 

 Com a palavra V.Exa., Deputada Laura Carneiro, para apresentar o seu 

relatório. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, trata-se de um 

relatório ao PLN nº 37, de 2017, que altera a Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 

2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária de 2017. 

 Passo à leitura do voto, Sr. Presidente. 

 “II. Voto da Relatora 

 A presente proposição não contraria dispositivos constitucionais e demais 

normas legais pertinentes à matéria. 

 Quanto às emendas apresentadas, a de nº 1 pretende suprimir os incisos VII 

e VIII do § 12 do art. 103 da LDO/2017, justificando que tais incisos já constam da lei 

e a de nº 2 pretende adiar o início da vigência dessa proposição. 

 De fato, os incisos VII e VIII já constam da lei; no entanto, foram reescritos 

para corrigir a pontuação e conjunção ao final de cada inciso (...)”. 

 Então, na verdade, eles só foram reescritos por uma emenda quase 

redacional. 

 “Quanto à emenda de nº 2, a exposição de motivos justifica a urgência e a 

relevância da aprovação desse projeto de lei (...)” 

 Em função da relevância da aplicação do Programa de Recuperação Fiscal 

dos Estados e do Distrito Federal, justifica-se a relevância da aprovação do projeto 

de lei e a rejeição das Emendas nº 1 e nº 2. 
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 “Diante do exposto, voto pela rejeição das emendas nºs 1 e 2 apresentadas 

ao Projeto de Lei nº 37, de 2017-CN, e pela sua aprovação na forma proposta pelo 

Poder Executivo”. 

 É o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em discussão o projeto de lei. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, em votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 A matéria vai ao Congresso Nacional. 

 Quero aproveitar para cumprimentar V.Exa. pela eficiência e objetividade e 

dizer que tenho muito respeito e carinho por V.Exa. 

 Todos os momentos em que me encontrei com V.Exa. foram marcantes e 

brilhantes. Ressalto que, quando estão sobrepostos os interesses do Rio de Janeiro, 

percebo em V.Exa. uma leve transformação. Caso contrário, V.Exa. é doce, meiga, 

companheira, amiga e articuladora inclusive, para que possamos dar andamento às 

matérias aqui no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, primeiramente, 

quero agradecer ao Senador Pedro Chaves, que ia proceder à leitura dos relatórios, 

mas, especialmente, quero agradecer a V.Exa. 

 Outro dia eu brincava com o Deputado Leão dizendo que ele tinha sido um 

leão na elaboração do relatório preliminar. Eu sou uma carneira, mas, quando se 

trata do Rio de Janeiro, eu me transformo em uma leoa. (Riso.) Sempre! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, V.Exa. me permite? 

 V.Exa. abusou da prerrogativa de elogiar a Deputada Laura Carneiro, e eu 

fiquei com ciúmes. Eu queria dizer, pela Liderança do Governo, que agradecemos, 

não apenas à Deputada Laura, mas também ao Colégio de Líderes, pelo acordo 
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para podermos dar andamento à sessão de hoje, votando todos os PLN. Ficaremos 

com um para ser votado amanhã. 

 Peço ao Deputado Bohn Gass, se ele assim aquiescer, que nós 

mantivéssemos suspensa a sessão até amanhã, para otimizarmos os trabalhos, já 

que falta somente um único item, e amanhã, pela manhã, se V.Exa. achar 

conveniente, nós poderemos proceder à votação desse último item. 

 E agradeço, mais uma vez, o acordo que fizemos em relação aos PLN e aos 

relatórios setoriais. 

 Vou pedir, Sr. Presidente, ausência neste momento da sessão, porque o meu 

partido, o Democratas, está fazendo hoje a filiação de um número expressivo de 

Parlamentares, na presidência do partido. E, às 17 horas, eu tenho uma audiência 

com o Ministro Wagner Rosário, da CGU. Então, peço a todos que continuem na 

sessão, dentro do acordo que fizemos. 

 E agradeço, penhoradamente, o esforço de todos, especialmente o de V.Exa., 

que tem sido um grande Presidente, um baluarte e com competências muito maiores 

do que este que neste momento exerce a voz em nome do Governo. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou concordar com V.Exa., 

tamanha é a relevância e envergadura desta reunião. Agora eu me preocupo, 

porque o DEM está tomando forças. Quantos Deputados serão filiados, Deputado 

Cajado? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Entre 10 e 12. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Dez e doze? Nossa Senhora 

do Céu! Eu acho melhor não liberar V.Exa. para participar. (Risos.) 

 Antes de passar a palavra a V.Exa., Deputado Bohn Gass, eu quero 

agradecer também ao Deputado Cajado, que tem sido um parceiro liderando aqui o 

Governo. Aprendi a admirá-lo bastante no decorrer dessas nossas confusões aqui. 

 Senador Acir, V.Exa., que participou ativamente da Comissão de Orçamento, 

sabe muito bem do que estou dizendo. Ainda mais no momento que estamos 

vivendo, em que o cobertor é curto: ou se tampa a cabeça e se deixam os pés de 

fora; ou se tampam os pés, deixam a cabeça de fora. E, nessa situação, é difícil 

encontrarmos um denominador comum.  
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 Como o entendimento tem sido a tônica desta Comissão, cujos trabalhos 

estamos encaminhando da melhor maneira possível, eu quero, como Presidente 

desta Comissão, o que muito me honra, dizer que sou apenas um agente e que, se 

não buscássemos esse entendimento, certamente os trabalhos não andariam com 

celeridade que têm andado.  

 Então, agradeço a todos indistintamente. 

 Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Sr. Presidente.  

 Eu só queria um esclarecimento de V.Exa. não entendi bem se a proposta 

seria a de suspendermos todos os trabalhos para voltar amanhã ou se iríamos à 

conclusão do Item 20 da pauta? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A ideia é darmos continuidade, 

pois ainda temos mais alguns avisos, e deixar o Item 9 e o PLN 21, que é extrapauta 

e que ficaria apto para ser votado, então, amanhã, dada a suspensão que faríamos 

da reunião de hoje. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Para o item 21 não houve acordo de 

nossa parte, porque ele foi publicado apenas hoje e não se poderia votá-lo hoje. Ele 

fica para amanhã.  

 Mas, quanto ao Item 20, quero dialogar com o nosso nobre Relator. Quero 

votar favoravelmente ao relatório apresentado pelo Deputado Bilac Pinto, mas sem o 

destaque.  

 Se V.Exa. disse que vai manter e não aceitar o destaque proposto, eu fico 

tranquilo. Mas, se o voto de V.Exa. for pela admissibilidade do destaque, aí eu quero 

me manifestar. 

 É bom a gente colocar isso transparentemente aqui: todos nós tivemos — 

assim como hoje teve o Deputado Vander, eu tive e vários colegas tiveram — muita 

atenção de parte da comissão técnica. E eu queria parabenizar todos os integrantes 

do Comitê e da Consultoria, que ficam trabalhando em cima de critérios. Então, fui 

atrás das emendas que apresentei — em cima de critérios —, mas justificaram por A 

mais B que estavam inadmitidas. Então, temos confiança em nosso comitê técnico e 

na assessoria que está trabalhando nisso. 
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 Neste caso, foram inadmitidas, Deputado Bilac Pinto e nobre Presidente Dário 

Berger, cinco emendas. E chegou até a mim a informação de que haveria uma 

solicitação por parte do Senador Eunício Oliveira em relação a algumas emendas. E 

digo isso porque estão elas apresentadas aqui como emendas de Comissão Diretora 

do Senado Federal. Bom, quando eu li “Comissão Diretora do Senado Federal”, 

então, pensei que seriam de interesse administrativo, gerencial, do conjunto do 

Senado. Mas fui verificar e constatei o seguinte: “Comissão Diretora do Senado. 

Construção da barragem Fronteiras no Ceará”. Depois: “Recuperação e Adequação 

de Infraestrutura”. Foi o que chegou para mim aqui, que é um recurso para o 

DENOCS. E, ainda, tem uma emenda da Mesa Diretora que trata da implantação e 

implementação de melhorias também de recursos de abastecimento.  

 Ora, por mais importantes que sejam essas propostas, as que apresentamos 

também são importantes. Talvez a origem do recurso que vai ser cortado para 

podermos equipará-las aqui tenha sido a razão da inadmissibilidade proposta pelo 

Comitê.  

 Então, Sr. Presidente, eu quero exatamente esse esclarecimento, porque, 

neste caso, quero reivindicar um posicionamento que foi o do nobre Deputado Bilac 

Pinto até o momento, que foi o seguinte: dialogar com o comitê, que fez o parecer 

pela inadmissibilidade em cima de critérios técnicos. E é isso o que estamos 

votando.  

 Se houver um destaque sobre esse ponto, eu já quero antecipar meu voto 

contrário, porque aqui se trata de ferimento de uma regra que tem que ser igual para 

todos.  

 Então, agora, porque veio um pedido da Presidência do Senado, temos dois 

pesos e duas medidas em relação às emendas dos colegas Deputados. Reitero que 

todos nesta Comissão estão em grau de igualdade.  

 Nesse sentido, quero manifestar que não estou de acordo. Mas eu precisaria 

saber se, de fato, a informação que me chegou se confirma, porque nós temos um 

conjunto de obras que necessitam de recursos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 

tínhamos uma emenda da bancada gaúcha para a questão de investimentos lá na 

região, que tem a ver com a nossa querida região de Campos de Cima da Serra, 
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mas foi inadmitida. E a referida emenda tem tudo a ver: turismo, acesso, 

infraestrutura. Enfim, trata-se de uma emenda da bancada gaúcha. 

 Então, neste momento, quero solicitar que hoje não apreciemos isso, para 

exatamente podermos verificar. Talvez mais de um Estado tenha esse interesse, 

porque o critério aqui tem que ser igual.  

 Essa é uma reivindicação que faço: nós não podemos ter dois pesos e duas 

medidas, porque aí ferimos um regramento interno nosso, que vai além do aspecto 

regimental.  

 Portanto, eu apenas queria fazer essa manifestação de que não há acordo 

para que esse destaque seja aceito. Portanto, eu estava por votar favoravelmente. E 

eu quero, inclusive, pedir escusas por esta manifestação no sentido de antecipar um 

posicionamento, mas veio a informação até a mim e estou preocupado com o tema. 

 Estamos encaminhando nosso voto favorável ao parecer do Relator, 

Deputado Bilac Pinto. Mas, em havendo a admissibilidade desse destaque...  

 Eu já encaminhei destaques aqui que foram posteriormente inadmitidos, mas 

nós nos submetemos à apreciação do Comitê e da Consultoria. Fizemos um debate 

político sobre isso. Mas, neste caso, se há dois pesos e duas medidas, aí vamos 

radicalizar nossa posição pela objeção e não aceitaremos esse método.  

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, e 

Deputado Bohn Gass, eu reitero aqui o relatório do CAE, que foi muito bem 

estudado, analisado. E, quanto àquelas emendas que efetivamente puderam ser 

admitidas, assim nós fizemos.  

 E nós temos que basear nosso relatório efetivamente na qualidade técnica e 

jurídica daquilo que é de responsabilidade do CAE. Quanto à construção da 

barragem de Fronteiras no Estado do Ceará, no meu relatório, essa emenda foi 

inadmitida, como várias outras, a exemplo da que tratava da Advocacia-Geral da 

União; de outra do Ministério de Ciência e Tecnologia, para a promoção de pesquisa 

de tecnologias digitais; promoção de defesa da concorrência; algumas emendas da 

FUNASA sobre saneamento básico, enfim, todas essas além da que o senhor citou 

agora em sua argumentação, que trata da construção da barragem de Fronteiras no 

Estado do Ceará, para recuperação e adequação das infraestruturas hídricas.  
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 Quer dizer, eu não me ative ao tema e nem ao objeto das emendas, mas à 

maneira como elas foram apresentadas. 

 Agora, eu deixei também muito claro tal razão no início da leitura do meu 

relatório e faço questão aqui, Sr. Presidente, de repetir:  

 “Conforme o art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE propor a inadmissibilidade das emendas 

apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de Lei Orçamentária Anual, de 

diretrizes orçamentárias e do Plano Plurianual. Os relatórios de admissibilidade 

devem ser votados pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização (CMO) antes da apreciação do mérito das respectivas matérias, salvo 

deliberação em contrário do Plenário da CMO.” 

 Então, o que estou querendo dizer aqui é que o Plenário da Comissão Mista 

de Orçamento tem a prerrogativa de deliberar e, inclusive, de vencer o meu relatório 

aqui apresentado, porque eu me ative efetivamente às normas técnicas da 

Comissão de Admissibilidade de Emendas — CAE. Agora, o Plenário é soberano. 

Então, cabe aos Parlamentares que aqui estão efetivamente acatar o meu relatório 

ou rejeitá-lo e aprovar as emendas que eu aqui não pude, em virtude de razões de 

ordem técnica, acatar em meu relatório.  

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

impasse, pelo que estou percebendo.  

 Eu consulto V.Exas. sobre o seguinte: continuamos discutindo os destaques 

ao Projeto de Lei Orçamentária — PLOA? Aliás, trata-se de um destaque e quatro 

emendas. Precisamos nos debruçar sobre essa questão.  

 Nós ainda temos mais alguns avisos a dar. Era meu objetivo limpar a pauta, 

mas estou percebendo que podemos chegar a um impasse em relação a essa 

matéria, Deputado Cajado; daí essas outras matérias ficariam sobrestadas para a 

reunião seguinte.  

 Portanto, antes de ouvir V.Exa., quero ouvir de novo o Deputado Bilac Pinto, 

para esclarecimentos adicionais.  

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

chegou agora ao Comitê de Admissibilidade um adendo ao relatório, o qual faço 

questão de ler aqui: 
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 “Prezados senhores, em virtude dos pedidos de ajuste efetuados após a 

publicação do relatório apresentado, mas durante as discussões, seguem as 

seguintes retificações: 

 - Excluir do anexo do rol das emendas inadmitidas as seguintes:  

 Emenda nº 60110005, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. 

O autor ajustou a emenda para a aquisição de equipamentos, materiais e serviços. 

Foi atendido o pedido do SISEL nº 227.  

 Emenda nº 600.10002, da Comissão de Infraestrutura do Senado. 

Manutenção de trecho rodoviário nacional. O autor pediu ajuste para a Ação 

20VK001. Manutenção de trecho rodoviário na Região Norte, no Estado de 

Rondônia. O pedido foi considerado viável. 

 Emenda nº 711.60011. Implantação de obras de infraestrutura hídrica. O autor 

ajustou o título para o Sistema Integrado de Abastecimento do Cariri Ocidental, 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental. CISCO. SISEL nº 

69.” 

 Essas eram as últimas modificações. E faço aqui um adendo ao meu relatório, 

Sr. Presidente.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu queria inclusive 

dialogar com o Deputado Claudio Cajado e com os Senadores que aqui se 

encontram. 

 Há uma emenda do Paraná que foi inadmitida. Construção de trecho 

ferroviário no Estado do Paraná. DNIT. O valor é de 5 milhões. Nem é um valor 

muito grande, mas foi inadmitida.  

 Também há uma emenda para a Santa Casa de Campo Mourão foi 

inadmitida. E são emendas de bancada, da bancada do Paraná, que foram 

inadmitidas. E há emenda da bancada do Rio Grande do Sul que também foi 

inadmitida.  

 O que eu quero propor? Eu até proponho que, em função dos avisos, para os 

quais havíamos acordado anteriormente — e não vemos qualquer problema em 

fazer a votação em globo —, não temos nenhum problema com a questão dos 

avisos, que são mais formais e aqui podemos resolver isso. Mas esse ponto não.  
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 Então, eu quero voltar a debater. E vou dar minha sugestão concreta: nós 

teremos reunião amanhã, e esse é um ponto que podemos concluir amanhã. E aí 

podemos olhar melhor essas votações. Eu quero me dedicar agora, porque eu só 

não o fiz em razão da confiança, inclusive, de que a própria consultoria tinha feito — 

e foi o que sempre defendemos. 

 Neste caso, eu quero ver melhor isso. E a minha sugestão concreta é no 

sentido de votar esse ponto amanhã; neste caso, haveria acordo para podermos 

votar os demais pontos no dia de hoje e deixar apenas este junto com o Item 21, que 

já está pautado para amanhã. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pela ordem, o Senador Acir 

tem preferência, porque vai usar a palavra pela primeira vez nesta reunião de hoje.  

 O SR. SENADOR ACIR GURGAZ - Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. 

Relator, Deputado Bilac Pinto. 

 Eu entendo, Deputado Bohn Gass, que as modificações feitas foram só de 

adaptação. Foi o que sugeri aqui na questão da Comissão de Infraestrutura. 

Portanto, não tem nada a ver com aquele voto em separado que V.Exa. apresentou 

em relação ao Ceará. Foram só duas modificações localizadas que não trazem 

nenhum problema.  

 Então, eu entendo ser importante votarmos hoje e resolver de uma vez essa 

questão.  

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Só para dialogar: tem um destaque que 

V.Exa. fez referente à adequação da infraestrutura, mas tem outras quatro emendas 

que o nobre Relator apresentou e que serão votadas depois.  

 Sobre a vossa observação, estou de pleno acordo: tratam de readequação 

regimental aqui. Mas temos quatro outras emendas que estão para ser votadas.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vou fazer uma 

sugestão. O senhor disse que hoje estou zen. (Riso.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Seja a pacificadora.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou ser a pacificadora. 
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 O nobre Relator apresentou uma complementação de relatório. Seria 

importante que, ao menos, o resto da Comissão tivesse ciência dessa 

complementação, que, embora pequena, ainda não foi divulgada da maneira 

regimental, que é a publicação em nosso site, imediatamente, desse tema. Isso fará 

com que a gente possa votar essa matéria amanhã, em função da complementação. 

E hoje V.Exa. passaria diretamente aos avisos.  

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

 Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobres 

Senadores e Deputados, queremos deixar bem claro que o nobre colega, Deputado 

Bilac Pinto, em seu relatório, foi bem incisivo, do ponto vista regimental, assim como 

todo o trabalho dos consultores, Deputado Bohn Gass — no sentido de orientar a 

questão de admissibilidade ou não de destaque ou emenda — foi feito de forma 

devida e regimental. O mesmo procedimento fez o nosso Presidente, o Senador 

Dário Berger. Quando nós apresentamos, S.Exa. disse que o Plenário iria se 

pronunciar. O nobre Relator, de antemão, não acolheu, e S.Exa. iria colocar ao 

Plenário. É isso o que está acontecendo. 

 Então, não houve de parte da Consultoria nem da Mesa atropelamento algum 

do processo nas nossas prerrogativas. É claro que, infelizmente, o Deputado Bohn 

Gass e sua assessoria não alertaram que, regimentalmente, caberia, sim, 

apresentar o destaque. Se S.Exa. tivesse apresentado o destaque, talvez, não 

estivesse com esse posicionamento contrário ao destaque solicitado pelo Senador 

Eunício Oliveira, da Presidência do Senado Federal. Com certeza, S.Exa. estaria 

defendendo seu destaque, e nós defenderíamos o nosso destaque. 

 A minha compreensão é que, infelizmente, sua assessoria não o alertou que, 

regimentalmente, caberia o destaque. Não houve momento algum em que o Relator 

ou o nosso Presidente tenham colocado que era terminantemente proibido 

apresentar um destaque, ou que regimentalmente não cabia apresentar um 

destaque. Muito pelo contrário, todos estamos aqui, desde as 15 horas, atentos 

esperando o momento de apresentar e defender o destaque. 

 Então, queria que S.Exa. ponderasse ou, então, nosso Relator fizesse 

adequações, pedisse à nossa grande Deputada, que hoje está zen (riso.), para 
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compatibilizar alguns outros interesses, alguém que pudesse garantir que S.Exa. 

também apresentasse. 

 Essa é minha observação. 

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

Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - A minha questão é clara. Se o Comitê 

considerou questões técnicas inadmissíveis, este está sendo solicitado para dar 

admissibilidade. Eu quero, em relação a nossa emenda, que o Comitê resolva essa 

questão e dê admissibilidade. É simples assim!  

 Por que dar admissibilidade? O Comitê se reuniu e disse: “Não tem 

admissibilidade”. E, aí, agora, ele vai dizer: “Tem admissibilidade”. Se o Comitê vai 

fazer isso, eu quero que seja para outros também. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Em momento 

nenhum, nós estamos colocando o Comitê. É uma prerrogativa do Plenário. É 

prerrogativa dos Srs. Senadores e das Sras. Senadoras, das Sras. Deputadas e dos 

Srs. Deputados. Em momento nenhum, nós podemos envolver a parte técnica na 

questão dos membros do Comitê também. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, não está correto! 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - É, como disse o 

nosso Presidente Dário, é nossa prerrogativa. Ano passado, esse procedimento 

aconteceu — e não sei se foi nessa hora —, mas, se formos buscar nos arquivos, 

veremos que ano passado ocorreu esse mesmo procedimento. E o Plenário foi 

soberano! 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Está correta essa afirmação. Então, é uma 

decisão, uma observação técnica do Comitê, pela admissibilidade. Politicamente, o 

Comitê aqui vota, passando por cima da análise técnica do Comitê. Então, essa é 

uma decisão política. Assim, politicamente, eu sugiro que não apreciemos agora, 

para que se veja, como os demais pontos, e possam ser incluídos outros Estados. 

Aqui são emendas de bancadas iguaizinhas, iguaizinhas! 

 É exatamente isso, tem acordo. A observação do Deputado foi importante. 

São emendas iguaizinhas, iguaizinhas, dos outros Estados! 
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 Então, eu quero que haja esta justiça em relação aos demais Estados, e os 

conteúdos, do ponto de vista da importância deles, são do mesmo valor e do mesmo 

peso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Encerradas as discussões, 

estabelecido o impasse, e considerando que a Ordem do Dia já se iniciou no Senado 

Federal e na Câmara dos Deputados, eu suspendo a presente reunião e convoco 

outra reunião para amanhã, às 14 horas.  

 Muito obrigado a todos. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu quero solicitar que 

tenhamos essa sensibilidade, assim como teremos em relação à emenda que está 

proposta para atender a bancada do Ceará, em relação ao Rio Grande do Sul, ao 

Paraná e às demais que foram citados aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas daí nós vamos ter que 

abrir prazo de emenda, abrir para destaque. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Então, eu vou fazer o destaque. Abra 

prazo para o destaque, e eu faço o destaque. 

 Eu vou pedir a nobre compreensão do Deputado Bilac Pinto para que seja 

sensível ao destaque que vou apresentar com a sua concordância. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como V.Exa. já tem o apoio da 

Deputada Laura Carneiro, eu não tenho como não atender esse encaminhamento. 

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

declaro reiniciada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, para apreciação das matérias da pauta. 

 Ordem do Dia. 

Retomaremos a discussão do item 1, apreciação do relatório do CAE. 

 Item 1. Conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado pelo Comitê 

de Admissibilidade de Emendas — CAE. 

 Sobre o exame de admissibilidade das emendas apresentadas ao Projeto de 

Lei do Congresso Nacional nº 20, de 2017, de Lei Orçamentária para 2018, informo 

o seguinte: autor, Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE; Coordenador do 

CAE, Deputado Bilac Pinto. 

 Informo ainda que, na reunião realizada ontem, dia 28, foram lidos pelo 

Coordenador, o Deputado Bilac Pinto, o relatório e o adendo do CAE. Foi aberta a 

discussão e o prazo para apresentação de destaques. Em seguida, foi suspensa a 

reunião para deliberarmos a questão nesta data, portanto, nesta reunião, hoje. 

 Consulto V.Exas. sobre se vamos continuar discutindo. (Pausa.) 

 Então, eu coloco novamente em discussão o relatório apresentado pelo 

Deputado Bilac Pinto. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

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

quero primeiro fazer uma observação. Estou aqui desde as 14 horas, horário para o 

qual fomos convocados, e a sessão começou mais precisamente às 14h39min. 

Portanto, ela passou do prazo regimental. 

 Até falei com o nosso Presidente, mas faço essa observação para que 

ninguém fique dizendo que o Deputado Bohn Gass está complicando as coisas aqui. 

Eu só quero dizer que o prazo previsto no Regimento é de até meia hora. É o 

procedimento. E eu participei de várias sessões, em outros períodos, que foram 

encerradas às 14h31min, porque o procedimento é regimental, e não havia mais 

volta. Isso foi feito não só uma vez, inclusive em sessões em que seriam discutidas 

medidas provisórias importantíssimas. Eu me lembro de uma ocasião em que 

estávamos no Senado, precisávamos votar, era importante para o País, e, pelo fato 
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de não ter havido quórum até as 14h30min, uma situação idêntica, a Oposição, que 

estava aguardando há 31 minutos, exigiu o cumprimento do Regimento.  

 Eu faço este registro, Sr. Presidente. V.Exa. já me fez sua ponderação antes 

do início das atividades. V.Exa. disse que, em função de visitas de Ministros, ao 

atender os Ministros, atrasou o início dos trabalhos, o horário do Regimento.  

 Neste momento, então, faço apenas o registro. Não vou fazer disso uma 

questão de ordem, porque, obviamente, ela precisaria ser acatada, até pelo acordo 

no início das nossas atividades este ano, pelo registro que eu fiz, para que 

realmente haja o cumprimento, a não ser que haja acordo unânime, do qual todos 

participem. 

 Acho que é importante ter um grau de tolerância — e eu a tenho neste 

momento —, mesmo sabendo que os Ministérios não estão, nas funções dos 

programas que nós estamos debatendo aqui, do ponto de vista do Governo, dando 

as devidas atenções aos programas orçamentários dos Municípios. Mesmo assim, 

eu tenho essa compreensão, dado o apelo de V.Exa., Sr. Presidente, e a forma 

como tem conduzido os trabalhos, que considero exemplar para a nossa função 

aqui. 

 Em segundo lugar, sobre o item do PLN 20, que está em questão neste 

momento, registro que PLNs, os projetos de lei do Congresso Nacional, tinham que 

ter sido apreciados até o dia 20 de novembro. V.Exa. contatou com o Presidente do 

Congresso, que autorizou por 1 semana... Como Presidente, mesmo não tendo 

autoridade para passar por cima do Regimento, ele deu essa autorização. Então nós 

ainda estaremos, no curso desta semana... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só para ajudar V.Exa., registro 

que o dia 20 se refere apenas aos de crédito. Os outros, orçamentário e avisos, não 

têm esse prazo definido do dia 20. Digo isso só para alertar V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Agradeço. Então está superado também 

esse ponto.  

 O terceiro é sobre a observação que eu fiz no dia de ontem — e aqui quero 

agradecer aos colegas; o Deputado Bilac foi compreensivo, também, sobre isso, fez 

o relatório — no sentido de nós não votarmos, no dia de ontem, para podermos 

apreciar frente a contatos que eu queria fazer, porque tenho discordância, 
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dificuldade de aceitar, neste momento, o destaque. É claro que nós vamos debater o 

destaque depois, mas eu não consigo aceitar que tenha, neste caso... O Relator 

colocou isso muito bem. O Comitê de Admissibilidade, junto com a Consultoria, junto 

com os técnicos, junto com os Parlamentares — a Deputada Laura também é 

integrante da comissão de admissibilidade, neste caso —, deu o parecer pela 

inadmissibilidade de várias emendas que foram apresentadas e agora nós temos um 

destaque sobre emendas inadmitidas. 

 Com esse tema, no meu entender, precisamos ter um cuidado maior, para 

não abrirmos o precedente de ter dois pesos e duas medidas. Eu já apresentei 

destaques por outras razões de inadmissibilidade, considerando que queria fazer 

esse debate aqui. Não tive êxito. 

 Aqui, uma maioria pode, sim, se constituir e, mesmo havendo parecer dos 

técnicos e do conjunto de Parlamentares que integram a Comissão pela 

inadmissibilidade, votar politicamente, contrariando as observações técnicas, neste 

caso.  

 Às vezes sou cauteloso em relação aos prazos para que, quando votarmos 

um tema, possamos ter observado todos os aspectos, para não precisarmos trazer 

tantos temas que nos obrigam, às vezes, a votar de forma díspar, dadas as 

interpretações regimentais aqui.  

 A sugestão que eu quero fazer é que esta Comissão não cometa contradição 

e remeta, então, para sessão no Congresso. Mas que isso não pese sobre nós, 

porque esse destaque pode perfeitamente ser feito, e a assessoria pode me ajudar 

aqui, em relação ao Congresso. Que não abramos mão nesta Comissão, onde 

temos tempo de analisar — é diferente de uma sessão do Congresso —, onde nós 

temos os requisitos postos, e o próprio Relator não admitiu exatamente por valorizar 

o trabalho dos colegas Deputados e da assessoria. 

 Então, em função disso, quero fazer essa observação — inclusive quero 

antecipar que no relatório nós temos um posicionamento favorável; eu já havia 

manifestado isso para o nobre Relator Deputado Bilac, ontem — e excluir do rol das 

emendas inadmitidas o destaque que se refere ao que destaquei ontem, ao que é da 

Mesa Diretora do Senado, e isso realmente eu gostaria que não fosse incorporado 

aqui.  
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 Mas estou vendo aqui que colegas apresentaram também emendas da 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Não sei, Deputado, se a sua 

emenda é essa. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - A minha é da área de 

infraestrutura hídrica. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - É da infraestrutura hídrica, que é a 7116. 

O autor ajustou o título para o sistema integrado. Então, fez as correções devidas 

para estar no enquadramento da admissibilidade.  

 Eu queria destacar este aspecto: quanto ao que for adequado ao tema e for 

considerado admissível, nós temos acordo para fazer; quanto ao que não haja 

acordo, que politicamente constituamos uma maioria e votemos um tema que não 

tenha passado pelo crivo da admissibilidade.  

 Concluo a minha fala por uma simples razão. Eu fui atrás, Senador, da 

bancada gaúcha, porque havia uma inadmissibilidade em relação a São José dos 

Ausentes, àquela região, em relação à BR-285, e fui, Deputado Bilac Pinto, com a 

bancada do Paraná, que tinha duas consideradas inadmitidas. E eles foram atrás, 

foram falar com a equipe de consultoria e houve realmente a constatação dos erros, 

digamos, da comprovação, em relação a esse tema, e estavam contemplados em 

outras emendas. Nós do Rio Grande do Sul, por exemplo, nas nossas 17 

prioridades, temos incluído São José dos Ausentes. E eu vou continuar lutando para 

que São José dos Ausentes permaneça no lugar correto para que tenha esse 

atendimento. O coordenador do Paraná, que é o Deputado Toninho, disse-me a 

mesma coisa. 

 Então, quanto a esses aspectos, eu fui atrás. Eles estão contemplados, a 

admissibilidade não foi corrigida, então não há por que incluir hoje. Eu não vou 

insistir aqui, porque eles estão em outro lugar.  

 Agora, quanto às demais que não estiverem nesse enquadramento, eu quero 

de fato pedir a compreensão de um critério que nos dê essa estabilidade para 

fazermos a argumentação. E, se houver a correção — os nobres colegas Deputados 

estão dizendo que foram passados e têm o crivo da admissibilidade —, como eu 

tenho aqui três emendas, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da 

Comissão de Infraestrutura, no Senado, para o Estado de Rondônia, e da 
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implantação de obras de infraestrutura hídrica, não tenho por que me opor, porque 

preenchem os requisitos e os critérios. 

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

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sr. Relator, companheiros da Comissão, na verdade o Deputado Bohn Gass citou 

bem, eu faço parte da comissão, junto com o Deputado Bilac Pinto e outros 

Parlamentares desta Comissão. E talvez, naquele momento, não tivéssemos 

percebido a importância ou a complexidade para o Senado Federal ao não participar 

como, digamos, a entidade possível para apresentação de emendas.  

 Por isso, Deputado Bohn Gass, eu fiz o destaque. Eu, sinceramente, não me 

ative ao tema das emendas, mas à admissibilidade, no sentido de que o Senado 

Federal, através de sua Mesa Diretora, é, digamos, um órgão desta Casa também 

autorizado a apresentar as emendas.  

 Por isso, há tentativa de fazermos um acordo no sentido de aprovar esse 

destaque, e, se for necessário, nós podemos retirar a matéria em plenário. Mas, pelo 

menos na Comissão, não entender que a Comissão Diretora do Senado, a partir de 

um pedido do Presidente daquela Casa, do Presidente do Congresso Nacional, 

portanto... Não é uma coisa tão simples. 

 Eu vou ler o ofício que foi encaminhado agora pelo Senador Eunício Oliveira 

ao Presidente Dário:  

  Sr. Presidente, em resposta ao Ofício da Secretaria 

nº 33, no que tange à análise das emendas da Comissão 

Diretora do Senado Federal, trago algumas ponderações 

que considero relevantes.  

  O relatório de análise técnica preliminar do Comitê 

da Comissão de Orçamento, de autoria do Deputado Bilac 

Pinto, conclui pela inadmissibilidade das emendas 

oferecidas pela Comissão Diretora do Senado Federal, 

por não as considerar no âmbito de sua competência 

regimental, art. 98 do Regimento Interno do Senado. 

Contudo, deve-se interpretar o Regimento Interno com o 
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intuito de alcançar o fim maior, uma vez que a Comissão 

Diretora do Senado representa o próprio Senado Federal.  

 Se não admitimos essa emenda, nós não estamos admitindo uma emenda do 

Senado Federal. Em última análise é isso.  

  Assim, cabe a esta Comissão, além de exercer a 

administração interna, orientar, dirigir os trabalhos e 

representar esta Casa Legislativa quando necessário. E, 

por exercer um papel tão relevante que ultrapasse 

questões meramente administrativas, a Constituição 

Federal, no seu art. 58, § 1º, exige que seus membros 

sejam eleitos respeitando-se a proporcionalidade 

partidária.  

  Nesse sentido, em consonância com as 

competências regimentais previstas no art. 48 do 

Regimento Interno do Senado Federal, pode-se afirmar 

que as emendas apresentadas pela Comissão Diretora do 

Senado representam, na verdade, a própria vontade da 

instituição Senado Federal.  

  Cabe ressaltar que essa interpretação foi adotada 

pelo CAE no ano anterior, no PLOA 2017 isso já 

aconteceu, com relação às emendas da Comissão 

Diretora do Senado, que inicialmente tinham sido 

consideradas inadmitidas. Após análise mais atenta, 

foram aprovadas no parecer final da CMO, no dia 14/12, 

em anexo. 

 Nesse ofício ele pede, portanto, a reconsideração. 

 Eu não vou discutir o mérito das emendas, mas também não posso discordar 

de que o Senado Federal tem a sua absoluta importância, e não podemos, nesta 

Comissão, até porque é uma Comissão Mista, deixar de relevar um tema como esse. 

 Essa é uma matéria importante, e talvez o ideal fosse que nós já pudéssemos 

ter o acatamento a esse destaque desde logo, no sentido de autorizar a inclusão das 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1846/17  29/11/2017 
 
 

 7

emendas da lavra do nobre Presidente, enfim, da Comissão Diretora do Senado 

Federal. Como é que nós não o faríamos? 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Permite-me um aparte, Deputada Laura? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É claro, meu amor. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não é questão de entender que o Senado 

não pode apresentar emendas; o Senado pode apresentar, a Comissão pode 

apresentar, cada Deputado e cada Senador pode apresentar. O problema é que 

tanto o Senado como nós temos que apresentar corretamente, e não fizeram isso. 

 Se na votação anterior, no ano passado, não houve a correção de emendas, 

se deveriam ter sido admitidas, se ninguém fez a observação, azar. Agora nós 

estamos fazendo essa identificação. A questão não é que a origem ou o DNA de 

onde veio está errado. O Senado tem o direito de apresentar emendas, mas ele, 

como todos nós, tem que apresentá-las de acordo com os critérios. Por isso, ela foi 

inadmitida. Foi inadmitida inclusive com o seu parecer. V.Exas. não a aceitaram. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu comecei dizendo isso, 

Deputado Bohn Gass, inclusive com o meu parecer. Mas era importante ouvirmos a 

ponderação do Deputado Bilac, porque, efetivamente, há como se resolver; se não 

houvesse, eu não teria destacado e não teria pedido que todos tenhamos a 

compreensão desta matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou pedir o apoio de 

V.Exas. para tentar encaminhar. Se o encaminhamento proposto não estiver de 

acordo, evidentemente nós retomaremos a discussão do início. Mas me parece que 

há acordo quanto ao relatório e ao adendo. 

 Havendo acordo quanto ao relatório e ao adendo já defendido e já exarado 

pelo Relator Bilac Pinto, parece-me que nós estamos na fase do destaque das 

emendas, que é um assunto posterior ao relatório. 

 Então, eu queria encerrar a discussão quanto ao relatório propriamente dito e, 

depois, ressalvado o destaque ou os destaques e a emenda, nós retornaremos para 

encaminhar quanto à emenda e quanto ao destaque. Parece-me que é o 

encaminhamento mais adequado neste momento. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, permite-me fazer 

uma colocação? 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Pedro Fernandes, 

V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, a emenda do 

Senado, lida pela Deputada Laura, foi inadmitida. A Deputada Laura apresenta 

argumentos fortes. Eu pergunto: se o Relator tivesse conhecimento desses 

argumentos, admitiria a emenda? Eu acho que, aí, ele pode fazer um voto 

complementar. Se ele não admitiu e continua não admitindo, eu acho que isso vai 

para voto. Aí, que prevaleça o resultado da Casa, porque todos têm direito! — até 

porque ele pode levar isso para o Plenário também, que é outra instância. Ele pode 

levar a emenda para o Plenário. Agora, se o Relator pode fazer o voto complementar 

admitindo que esses argumentos da Deputada Laura o fariam admitir a emenda, eu 

acho que resolve o problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. deu uma bela 

contribuição. 

 Tem a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, 

quando nós apresentamos ontem esse destaque, pela mesma recomendação, no 

Senado Federal, com que a Deputada Laura está reforçando, hipotecando, 

apresentando o destaque, foi com a visão de que não estamos criando nenhuma 

regra nova. No ano passado, nesta mesma Casa, isso foi aprovado, foi acatado. É 

claro que, se o Relator já acatasse no seu próprio Relatório, isso passaria a ser um 

adendo, como já foi feito no item anterior. 

 No próprio ofício encaminhado pelo Senador Eunício Oliveira a V.Exa., 

Presidente, ele faz o embasamento com a parte dos artigos e parágrafos do 

Regimento, por não se tratar de excepcionalidade. 

 Então, queremos a compreensão do Deputado Bohn Gass nesse sentido. 

Tanto é, Presidente, que ontem, quando o Deputado Bohn Gass arguiu a questão 

desse destaque, V.Exa. até abriu o prazo para apresentar, porque ele, o Deputado 

Bohn Gass, colocou que havia emendas da bancada do seu Estado que tinham sido 

motivo de inadmissibilidade e que nós teríamos dois tratamentos diferentes: 

admitiríamos esse e a da bancada dele não seria admitida. Mas ele já está 

colocando que a emenda que ele iria apresentar foi admitida em outra instância, não 
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é isso? Tanto é que, quando cheguei, eu indaguei: “O Deputado Bohn Gass 

apresentou emenda?” “Não.” Ele não apresentou destaque, porque o destaque que 

ele apresentaria já foi contemplado em outro relatório. Então, não vejo qualquer 

tratamento desigual por parte do Plenário da Comissão, até porque a bancada 

representada pelo Deputado Bohn Gass também está sendo contemplada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu indago mais uma vez de 

V.Exas. se eu não posso votar o relatório, ressalvadas as emendas e o destaque, 

porque, aí, nós avançamos e continuamos discutindo o destaque. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, posso usar da 

palavra para colaborar? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Para colaborar, V.Exa. tem a 

palavra. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O próprio Relator ontem deixou 

claro que seu parecer e seu voto já estavam prontos e que deixaria as emendas e o 

destaque para deliberação do Plenário, porque ele não os acatou. Então, o 

encaminhamento de V.Exa. é justamente nesse sentido. Vamos votar o relatório do 

Deputado Bilac Pinto, ressalvados as emendas e os destaques, e posteriormente 

V.Exa. os coloca em votação e o Plenário decide. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É isso aí. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu apenas apelaria no sentido de 

que não houvesse nenhuma verificação, e o Plenário é quem decide. Caso seja 

rejeitado, tem-se uma segunda tentativa com o apoiamento no Plenário do 

Congresso Nacional. 

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

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, tenho 

apenas uma indagação. Eu indago ao nosso Relator, o Deputado Bilac Pinto, se 

acataria o mesmo procedimento que fez ontem, um adendo, que foi apresentado 

após a leitura do relatório; se não é o caso de acatar, até para nós não protelarmos 

o debate, porque senão nós vamos aprovar o relatório e deixar o destaque para 

depois, vamos esticar o debate. Então, se ele acatasse isso num adendo, 

automaticamente votaríamos o relatório com os adendos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou tentar... 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu preciso fazer uma 

ponderação, porque fui citado várias vezes. V.Exa. me permite? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Evidentemente. Eu queria só 

fazer uma sugestão. Mas, neste caso, eu concedo a palavra a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - E isso é apenas para dialogarmos, porque 

são elementos importantes que colocamos aqui, para compreendermos bem. O que 

nós estamos dizendo aqui é que a Mesa do Senado tem todo o direito de apresentar 

emenda. Porém, se foi admitida tecnicamente, ela pode ser por uma maioria 

derrubada politicamente, esse parecer técnico. Isso é do processo aqui, é o que está 

sendo proposto. Nós vamos ver como vamos fazer o processo de votação. 

 O que eu não estou aceitando é a justificativa. Colegas Deputados do Ceará, 

vejam bem, esta é uma reivindicação. A Mesa Diretora do Senado faz a construção 

de barragens para o Estado do Ceará. O Rio Grande do Sul decidiu os seus 

interesses, assim como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, pelas suas bancadas 

estaduais. 

 Agora, Presidente, V.Exa. vai privilegiar os trabalhos aqui para Santa 

Catarina? É claro que sua conduta não vai permitir isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu gostaria. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Mas não o fará. Se o fizer, será pelo 

colegiado aqui, que é composição plural desta Casa. O que eu estou alertando é o 

seguinte: a bancada do Ceará fez os projetos; agora a Mesa Diretora do Senado faz 

o projeto para o Ceará. Bom, ela está inadmitida, está errada. E nós vamos aceitar 

isso? Está errado! Está tão errado que o nobre Relator a rejeitou. Eu estou com o 

amparo do nobre Relator, eu estou com o amparo da Comissão na Casa. 

 O Presidente da Casa, então, agora vai dirigir os trabalhos para beneficiar o 

seu Estado? Mas em que República nós estamos? Isso é política, companheiros e 

companheiras. É disso que nós estamos falando. 

 Então, eu tentei argumentar tecnicamente, dizendo que nós não podemos 

cumprir. Bom, aí, vejo que já se estaria questionando que o Senado não tem direito 

de apresentar emenda. É óbvio que a Mesa Diretora do Senado pode apresentar, 

mas em benefício da República. O Ceará faz parte da República brasileira? É óbvio 

que faz. Mas ele tem uma bancada que o representa. E a bancada apresentou. 
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Senão, minha bancada do Rio Grande do Sul, a da Bahia, a de todos os Estados, 

enfim, estarão em situação desconforme na disputa dos recursos públicos, que têm 

que ser distribuídos equitativamente com critérios pelo País. Esse é o debate que 

estou fazendo aqui. 

 Por isso eu não vou aceitar, de forma alguma, que nós demos anuência para 

esta Comissão, porque aqui eu represento um partido. Meu colega Deputado Zé 

Carlos está junto comigo, nós pensamos da mesma forma, conversamos sobre isso, 

nós não vamos dar anuência para que esta Comissão leve. E apelaria para V.Exa., 

Presidente, no sentido de que, na condução dos trabalhos, não fique, nesse 

período... Que tenhamos passado a Comissão, sobre um critério tão importante... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu não sei se já coloco em 

votação o relatório ou se faço uma sugestão quanto à emenda. (Pausa.) 

 Eu vou, então, passar à votação. 

Encerro a discussão do relatório, ressalvados os destaques. 

 Submeto à votação, na representação da Câmara dos Deputados, o relatório 

do Comitê de Admissibilidade e o adendo, ressalvados os destaques. 

 As Deputadas e os Deputados que os aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Estão ressalvados os destaques, como eu tinha mencionado anteriormente. 

 Ato contínuo, em votação na representação do Senado Federal. 

 As Senadoras e os Senadores que os aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 O relatório do CAE foi então aprovado, conforme discutido e apresentado, 

ressalvados os destaques. Disso isso para que tudo fique bem explícito. 

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

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Antes de conceder a palavra a 

V.Exa., eu queria fazer uma sugestão com relação às emendas que geraram esse 

pequeno desentendimento aqui. Que tal se nós deixássemos essas emendas em 

análise? 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, era exatamente o que 

eu ia falar. V.Exa. tirou daqui! Eu já estou até preocupado com essa simbiose... 

(Risos.) Deixemos sobrestada a emenda e os destaques em análise, exatamente 

isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deixamos em análise, não 

aportamos nenhum recurso a ela. E ela vai depois ao Congresso Nacional, onde 

poderá ser discutida, debatida, e aprovada, porque, se nós a inadmitirmos aqui, 

evidentemente que se encerra todo o procedimento e ela perde completamente seu 

efeito. Essa é uma medida que atende, vamos dizer assim, ambas as partes. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É uma medida que concilia. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sim. Se ambas as partes 

concordarem, nós assim procederemos. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu, como uma das 

autoras do destaque e entendendo as posições de cada um, digo que V.Exa. achou 

a melhor solução. V.Exa. não só concilia... Eu continuo na fase paz e amor. 

Portanto, Sr. Presidente, V.Exa. tem toda a razão. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - Sr. Presidente, só para 

entender: a sugestão de V.Exa. é não examinar o destaque? No Plenário, o 

Presidente do Senado comanda de um jeito que nós não temos condição de 

interferir, e a CMO vai estar abrindo mão de uma prerrogativa dela, que é analisar a 

admissibilidade. Acho que temos que analisar. Inclusive, eu e meu companheiro 

estamos dispostos a obstruir esta questão se não houver um debate maior com o 

Governo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, essa medida, 

evidentemente, é uma proposta. Parece-me que ela preliminarmente... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, então vamos votar. 

Coloque-a em votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos votar? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O Plenário é soberano. Se passar, 

passou; se for rejeitada... Vamos votar! 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas tenho uma preocupação 

com relação ao quórum estabelecido neste momento. Na hipótese de nós deixarmos 

a decisão em análise... 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, queria fazer uma 

consulta à Mesa. Se for derrotada, ela vai ao Plenário. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, se votarmos, vamos 

ver o que o Plenário decide: se vai manter ou rejeitar. Agora, o pedido de verificação 

irá comprometer todo o trabalho da Comissão. Se alguns Parlamentares acham que 

devem proceder assim, vamos respeitar. Agora, isso é ruim, porque vai prejudicar a 

Comissão, vai prejudicar todo o projeto que fizemos, todo o acordo que nós fizemos, 

mas, paciência, vamos para frente. Se querem assim, vamos embora. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - Não prejudica nada, é só tirar. 

Se o Governo tirar, não prejudica nada. Aí nós não pedimos verificação. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Isso não é Governo. Isso foi 

proposto pelo Presidente do Senado e pode-se acatar ou não. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - O Presidente não é o dono da 

Casa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sim, mas o parecer está contra. Se 

o Plenário aquiescer, prevalece; se não aquiescer, não prevalece. 

 Agora, tecnicamente falando, conforme informação da assessoria, nós temos 

que concluir o relatório. Então, temos que votar os destaques e as emendas para 

podermos concluir. Então, infelizmente nós temos que ultrapassar isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Então vamos votar. 

 Tem a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Peço a palavra para 

complementar: pelo que o Deputado Bohn Gass colocou, há a questão de uma 

emenda específica, de uma barragem. Mas não sei se o Deputado Bohn Gass leu 

efetivamente as emendas que foram apresentadas, os destaques. O CAE é do 

Ceará ou é nacional? Então, era bom o Deputado Bohn Gass ver para, quando 

argumentar, argumentar realmente com transparência, objetividade e com 

conhecimento. 
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 No momento em que apresentamos um destaque em relação ao CAE, não 

estou falando do Estado do Ceará, estamos falando do Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos. Então é bom a assessoria do Deputado Bohn Gass orientá-lo melhor para 

ele poder se posicionar. Nos destaques apresentados está o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. 

 Nós estávamos falando da admissibilidade e da revisão. O Deputado Bohn 

Gass só se ateve à questão de uma obra no Ceará. Pronto. Esse foi o discurso do 

Deputado Bohn Gass, para obstruir — “Eu tiro a barragem das fronteiras e vamos 

apreciar os demais”. Quer dizer, tira-se a barragem de fronteira, para depois se 

experimentar algum outro modo, e mantêm as outras três emendas, Deputado. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu tenho uma 

sugestão. Podíamos fazer o seguinte, a sugestão é mais ou menos esta: 

retiraríamos do destaque, Deputado Bohn Gass, se V.Exa. topar, a Emenda nº 

6007003, da qual efetivamente V.Exa. estava falando, que trata especificamente... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pronto! O.k.? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...da construção da barragem de 

fronteira no Estado do Ceará. Tiraríamos essa emenda... 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - O problema não é a obra, é a 

forma. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas, em relação à forma, o 

Senado tem direito; sobre isso nós já concordamos. Eu não estava discutindo o 

mérito. Desde o começo, o que falamos foi que o Senado tem direito a apresentar. A 

única discussão é: não pode ser uma emenda para um Estado determinado. Foi isso 

que conversamos aqui. A única emenda que há para um Estado determinado é 

essa. Se tirarmos essa emenda do destaque, acabaremos com a discussão. 

Tiraríamos a Emenda nº 003 do destaque — o destaque é meu, eu retiro a parte da 

Emenda nº 003. E as outras são gerais, para o Brasil inteiro, como são as emendas 

de todas as Comissões. Senão nós vamos dizer que as outras Comissões também 

não podem apresentar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu acho que essa proposta é 

bem melhor que a minha, Deputada Laura Carneiro. V.Exa. ultimamente tem vindo 

inspirada e... 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desde ontem eu sou paz e amor, 

Presidente! (Riso.) 

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

considerando a retirada pela autora da Emenda nº 600700003, consulto V.Exa. 

sobre se nós podemos votar os outros destaques e as outras emendas, em função 

de que isso não implicaria um benefício específico a um ou outro Estado. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, colegas Deputados, isso 

não resolve por inteiro a questão, mas minora sensivelmente, porque fere o principal 

critério. Nós nem falamos dos outros aspectos, mas falamos desse porque, de fato, 

dava essa saliência de algo que não consideramos republicano entre nós.  

 Então, eu consulto os colegas. Nesse caso, se houver unanimidade nessa 

construção, eu vou respeitar isso, vou respeitar que haja essa recolocação. Assim, 

da nossa parte não haveria objeção, para podermos trabalhar. Mas registro a 

importância de adotarmos esse critério. Quero salientar que, às vezes, a urgência e 

o açodamento da votação nos levam a essas situações. Se votarmos de acordo com 

o Regimento, dentro dos prazos, todo mundo pode, no momento devido, fazer 

correções e alterações.  

 Gostaria de fazer essa observação para não vivermos situações em que 

precisemos agir dessa forma. Mas, havendo unanimidade, se retirado esse aspecto 

que dirige apenas o conjunto da Mesa Diretora do Senado e valoriza um Estado, 

obviamente, nós não faremos objeção. O Estado merece, viu, Deputado? Mas acho 

que não se pode fugir da regra que serve para todos nós. 

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

 Está encerrada a discussão. 

 Há sobre a mesa destaque ao Projeto de Lei Orçamentária: 

  Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, 

destaque na forma a seguir indicada: supressão de 

emendas constantes do anexo do relatório apresentado 

pelo Comitê.  

 São destaques supressivos. Suprimem a Emenda nº 6007001, a Emenda nº 

6007002 e a Emenda nº 6007004. 
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 Tem a palavra o Coordenador do Comitê, o Deputado Bilac Pinto, para 

oferecer parecer. 

 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, eu acato a decisão do 

Plenário, retirando do parecer as emendas que foram inadmitidas e mantendo as 

que estão no nosso destaque. 

 Esse é o meu parecer. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Proferido o parecer pelo 

Deputado Bilac Pinto, passa-se à votação. 

 Em votação o destaque, com o voto do Relator pela aprovação, na 

representação da Câmara dos Deputados. 

 As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto à votação o destaque na representação do 

Senado Federal. 

 As Deputadas e os Senadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O Relatório de Atividades do CAE foi aprovado. Também foi aprovado o 

destaque ao relatório do CAE, apresentado ao Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN. 

 Ficam inadmitidos os destaques que confrontam a Resolução nº 1, de 2006, 

do Congresso Nacional. Eu os declaro prejudicados. 

 Está aprovado o Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de 

Emendas. 

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

ordem. 

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

Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O PLN 21 é o próximo? (Pausa.) 

 Bom, eu queria pedir à Mesa, a V.Exa. e à Secretaria da Comissão que 

fizessem um aviso, uma comunicação aos Relatores Setoriais responsáveis pelos 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1846/17  29/11/2017 
 
 

 17

relatórios que nós iremos votar na segunda-feira, conforme acordo feito pelo Colégio 

de Líderes no dia de ontem. 

 Eu tenho informação de que alguns Relatores estarão viajando na próxima 

semana, e isso irá prejudicar sensivelmente os trabalhos. O Relator-Geral, o 

Deputado Cacá Leão, diante do limite que foi estabelecido, diante do teto de gastos, 

precisa de um prazo maior para fazer uma composição ampla em seu relatório. 

 O Colégio de Líderes definiu que, na segunda-feira, a partir das 20 horas, a 

Comissão votaria o relatório da Área IV, Integração Nacional, cujo Relator é o 

Deputado Nelson Pellegrino; o relatório da Área VIII, Ciência e Tecnologia, cujo 

Relator é o Senador Jorge Viana; o relatório da Área IX, Minas e Energia, cujo 

Relator é o Deputado Vander Loubet; o relatório da Área XII, Fazenda e 

Planejamento, cuja Relatora é a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende; o 

relatório da Área XIV, Trabalho, Previdência e Assistência Social, cujo Relator é o 

Deputado Nilton Capixaba; e o relatório da Área XV, Defesa e Justiça, cujo Relator é 

o Deputado Edio Lopes. 

 Seria conveniente informar a eles que devem apresentar seus relatórios até a 

sexta-feira, para que a Comissão tenha tempo de processá-los e esteja tudo pronto 

para a votação na segunda-feira. Eu já entrei em contato com todos eles, mas é 

conveniente que a própria Comissão oficialmente o faça, para que não sejam 

comprometidos o acordo que foi feito no Colégio de Líderes e os procedimentos que 

nós adotaremos na segunda-feira e na terça-feira da próxima semana. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pelo que eu entendo, V.Exa. 

quer contribuir, quer colaborar para o andamento dos trabalhos, uma vez que serão 

votados 16 Relatórios Setoriais, o que certamente demandará um tempo expressivo.  

 A ideia do Líder Claudio Cajado é dividirmos essa tarefa de apreciação dos 

Relatórios Setoriais: votamos parte na segunda-feira, parte na terça-feira e, se assim 

for necessário, parte até na quarta-feira. 

 Agora, a preocupação da nossa assessoria nos dá conta de que as letras 

estão praticamente todas em vermelho. A expectativa não é boa com relação à 

apresentação desse relatório em tempo hábil. 

 De todo modo, solicito à Mesa que oficie todos os Relatores Setoriais, 

principalmente os que deverão apresentar relatório na segunda-feira, conforme 
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acordo de Líderes feito em reunião recente, para que concluam o seu relatório no 

prazo. 

 Nós já nos antecipamos e marcamos uma reunião desta Comissão para a 

segunda-feira próxima, às 20 horas, para deliberarmos, então, sobre essas 

questões. Peço que me seja entregue a relação dos Relatórios Setoriais que estão 

previstos para serem analisados e votados na segunda-feira. 

 Eu pergunto ao Senador Wellington Roberto se quer utilizar a palavra. 

(Pausa.) 

 Deputado Cacá Leão, V.Exa. chegou na hora certa. (Risos.) 

 O Deputado Cacá será o responsável por transformar tudo que está vermelho 

em azul. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria... É 

sobre o assunto. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, como fizemos um 

acordo e é de fundamental importância que nós discutamos e votemos os relatórios 

setoriais, eu quero dar uma sugestão. Como todos da Comissão estarão aqui, 

presumivelmente, eu sugiro, para garantirmos o quórum na segunda, que esta 

sessão seja suspensa até essa data. Assim, não teríamos comprometimento do 

quórum para votar. 

 Seria um esforço concentrado da Mesa da Comissão de Orçamento, na figura 

de V.Exa., como Presidente, junto aos Relatores. Eu falei com uns três Relatores 

que já vão apresentar seu relatório. A Mesa poderia enviar mensagem de texto aos 

outros quatro, deixando claro que há essa possibilidade. 

 A manutenção do quórum nos garantiria tempo hábil para discutir, porque, 

volto a repetir, com o limitador do teto de gastos que nós votamos, na verdade, é o 

Relator-Geral que vai fazer as acomodações. Deputado Wellington, os recursos para 

os relatórios setoriais já foram ofertados pelo Relator-Geral. Porém, diante das 

limitações, só mesmo o Relator-Geral fará a acomodação final. Daí a minha 

sugestão para colaborar com os andamentos dos trabalhos. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente... 

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

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tenho uma 

preocupação. Não é justo, na medida em que não haverá ou pelo menos não há 

informação de que haverá sessão da Câmara, que os Deputados antecipem a sua 

volta se não houver relatório a ser votado. 

 É bom que os Relatores Setoriais digam a V.Exa. se estarão aptos a 

apresentar seus relatórios na segunda-feira, porque convocar os servidores e os 

Deputados e não acontecer nada é o fim do mundo. Não é justo. Deixaremos de 

fazer as nossas outras atividades para estar em Brasília. Não há problema. Até já 

mandei reservar o voo. Mas é necessário sabermos se vai haver relatório para ser 

lido. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Antes de passar a palavra a 

V.Exa., vou responder à Deputada Laura Carneiro. 

 Já está confirmada, para segunda-feira, a apreciação de quatro relatórios 

setoriais. O total preliminarmente acertado é de sete. Portanto, temos que 

intensificar os nossos esforços para que os outros três relatórios possam ser 

efetivamente apresentados em tempo hábil. 

 Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu sou cem por cento 

contrário ao que disse o nobre Deputado Claudio Cajado. Olhe o que o Líder do 

Governo está pedindo! É uma demonstração de que a base do Governo está diluída. 

 Deputado Claudio Cajado, se na votação mais importante do mês, o 

Orçamento, os Deputados da base do Governo não contribuírem com o quórum na 

segunda-feira, o Temer está mal.  

 Deputado Cajado, V.Exa. representa o Presidente aqui, é o Líder do Governo 

na nossa CMO, uma referência muito importante ao nobre colega. Solicitar a 

suspensão desta sessão, acreditando que os Deputados da base do Governo não 

vão prestigiar a votação do Orçamento é uma demonstração de fragilidade 

extraordinariamente grande. 

 Eu não posso acordar de forma alguma que nós suspendamos a sessão — e 

eu já fiz acordo ontem para a sessão de hoje. Eu acho correto que, para cada 

sessão, haja uma nova convocação. Os Deputados devem vir. Nós estamos sendo 
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pagos pelo povo brasileiro para estar aqui trabalhando — e nós prorrogamos, 

suspendemos a sessão. É uma imagem péssima para esta Casa. É uma imagem 

péssima para esta Comissão. Nós devemos estar aqui. Quem não vem assume a 

consequência de não ter vindo. Não tem como fazer diferente. É o Orçamento.  

 Nossa bancada já definiu seus Relatores, que estarão aqui, Deputado Cajado, 

colaborando para que seja atingido o quórum para a votação da segunda-feira à 

noite. Nós fizemos um acordo, que não pode ser retirado, para antecipar a votação 

para a sessão de segunda-feira à noite. Nós definimos em calendário — V.Exa. é 

fiador da votação em que isso foi definido, V.Exa. a coordenou — que votaríamos os 

relatórios setoriais no dia 5. Inclusive, essa foi a proposta do nobre Deputado Cacá 

Leão. Mas, a pedido do Deputado Cajado, nós concordamos em votá-los na 

segunda-feira à noite. Não vimos dificuldade nisso. A nossa bancada estará aqui, 

representada pelos seus Relatores Setoriais.  

 Não podemos concordar em suspender a sessão. Na verdade, esse é um 

fracasso do Governo, e não desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - De qualquer forma, eu vou... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Se o Governo não tem quórum para 

segunda-feira à noite, que a votação seja na terça-feira. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Encerrado esse assunto, 

informo ao Plenário que há sobre a mesa requerimento de inclusão na pauta do 

Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN. De acordo com o art. 214, parágrafo único, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o presente requerimento não vai à 

apreciação do Plenário. Por isso, eu o defiro.  

 Submeto a V.Exas. a solicitação de inversão de pauta, para que votemos 

agora o Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN. Eu não vejo objeção, porque os outros 

itens são apenas avisos do TCU e de outros órgãos, com relatórios prontos para 

apreciação da Comissão. (Pausa.) 

 Havendo concordância, submeto à discussão o PLN 21. 

 O meu prezado assessor me entrega os relatórios a conta-gotas. Em 

determinados momentos, Deputada Laura, isso requer uma maior agilidade. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu vou direto ao ponto, Sr. 

Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos ao próximo item. 

 Apreciação do relatório ao Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN, do Presidente da 

República, que altera a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que institui o Plano 

Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. Relator: Deputado Laudivio 

Carvalho.  

 O voto é favorável. 

 Eu solicito à Vice-Presidente desta Comissão, a Deputada Laura Carneiro, 

que apresente o relatório ad hoc. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada. 

 Passo a ler o parecer ao Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN, que altera a Lei nº 

13.249, de 13 de janeiro de 2016, que institui o Plano Plurianual para o período de 

2016 a 2019. O Relator original é o Deputado Laudivio Carvalho. 

 Sr. Presidente, tendo em vista que todos já têm acesso ao relatório divulgado, 

vou direto ao voto. 

 “Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 21, de 2017-

CN, na forma do substitutivo apresentado por esta Relatoria, que contempla as 

alterações decorrentes das emendas aprovadas”. 

 Incluo no relatório a aprovação do Destaque nº 1, de autoria do nobre 

Deputado Wellington Roberto, apresentado por meio da Emenda nº 6 ao PPA. É 

apenas um ajuste. 

 É este o substitutivo ao Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN: 

 “Art. 1º Os Anexos I e II à Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que 

instituiu o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019, passa a vigorar 

com as alterações constantes do Anexo a esta lei. 

 Art. 2º A Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

 Art.15................................................................................................................... 

 d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de 

financiamento com recursos extraorçarnentários; e, 

 IV - alterar o Anexo II — Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao 

Estado, em decorrência de criação, extinção, transformação, transferência, 

incorporação ou desmembramento de órgãos. 
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 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 Sr. Presidente, há o complemento do Destaque nº 1. 

 Esse é o relatório pela aprovação do projeto na forma do substitutivo, com a 

alteração feita pela Emenda nº 6. 

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

 Está encerrada a discussão. 

 Em votação. 

 O relatório ao Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. (Pausa.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só há um destaque. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - E a discussão, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. quer discutir? Se 

V.Exa. quiser discutir, posso reabrir a discussão. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Desculpe-me, eu estava nada mais, nada 

menos que em conversa com o Líder do Governo. 

 Fica a seu critério, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. me parece estar 

imprensado. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Estou entre três baianos aqui. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O Deputado Bohn Gass é 

muito competente, mas sabe que já passou o prazo. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu respeito e farei o debate no 

encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Isso. Haverá encaminhamento 

inclusive do destaque, quando poderemos voltar a discutir. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - V.Exas. compreenderam o motivo pelo 

qual eu perdi a minha inscrição. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Foi perfeitamente 

compreendido. 

 Em votação. 

 O relatório ao Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados, ressalvado o destaque. 
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 Os Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

relatório ao Projeto de Lei nº 21, de 2017-CN, ressalvado o destaque. 

 O Senado está bem representado aqui pelos Senadores Pedro Chaves e 

Benedito de Lira, a quem agradeço o comparecimento e transmito a minha 

admiração de sempre. 

 Os Senadores e as Senadoras que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado, ressalvado o destaque. 

 Vamos à apreciação do destaque. 

 Encontra-se sobre a mesa destaque ao projeto de lei de crédito suplementar 

especial à emenda apresentada. 

  Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, 

destaque na forma a seguir indicada: destaque para 

alteração do voto do Relator.  

 O autor do destaque é o Deputado Wellington Roberto. 

 Eu ia chamá-lo de Senador. Tenho cometido esse equívoco. V.Exa. já foi 

Senador, não foi? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Já. Estou com vontade de 

voltar. Se V.Exa. puder me ajudar... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Se eu pudesse fazer isso por 

decreto, faria. Mas infelizmente não tenho esse poder. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu sei disso, Sr. Presidente. 

Eu agradeço. 

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

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Trata-se de destaque à 

Emenda nº 6, que, segundo informações, faz apenas um ajuste para que possa ser 

executado no âmbito dos Ministérios. É só isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeitamente. 
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 Devolvo o destaque à Relatora para que possa emitir o seu parecer quanto à 

admissibilidade ou não da matéria. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu admito o 

destaque. Já havia dito isso no relatório inicial. 

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

 Em votação o destaque com parecer favorável da Relatora na representação 

da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

destaque. 

 Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Ha um requerimento sobre a mesa, Senador Benedito, para inclusão do Aviso 

nº 21, de 2017 na pauta, para ser apreciado após a Ordem do Dia. De acordo com o 

art. 214 do Regimento Interno do Senado Federal, o presente requerimento não vai 

à apreciação do Plenário. Por isso, eu o defiro. 

 Passa-se à apreciação do relatório do Aviso nº 21, de 2017-CN, do Tribunal 

de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 2.008, de 2017-TCU-

Plenário, que trata de relatório de auditoria relativa à construção do Novo Centro de 

Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos. (TC 007.991/2017-7). 

O Relator é o Deputado Hildo Rocha.  

 O voto é no sentido de que a Comissão tome conhecimento do aviso e 

determine o bloqueio da execução física orçamentária e financeira do contrato 

vinculado ao programa de trabalho. 

 Tem a palavra o Relator da matéria, o Deputado Hildo Rocha, para apresentar 

seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, peço permissão a 

V.Exa. e aos demais membros desta Comissão para ir direto ao voto. 

 “Quanto às duas primeiras questões, não trazidas a título de recomendação 

de paralisação, reconheço que são temas da maior gravidade. Todavia, a sua 

própria complexidade e a necessidade de se estabelecer um contraditório mínimo de 
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fatos e versões exigem que sejam sopesados os elementos atualizados carreados 

ao processo pelo TCU e pelos gestores, processo esse que somente será 

possibilitado por meio dos mecanismos de audiência pública e debate que a CMO 

desenvolve para a definição da LOA/2018.”  

 Dentro de poucos instantes, ocorrerá audiência pública na Comissão com 

esse fim. Haverá um debate para que sejam definidos os recursos que serão 

alocados. 

 “Em razão do curto prazo para apresentação deste relatório, que antecede a 

conclusão do mencionado processo de investigação, não se afigura prudente 

prejulgar emergencialmente, a partir dos poucos elementos ora disponíveis, a 

necessidade de paralisação que foi afastada, também emergencialmente, pelo 

próprio TCU.  

 Diferente se mostra o caso do contrato com a Fundação de Apoio, para o qual 

sobressai a toda evidência a necessidade e a conveniência de suspensão. Primeiro, 

porque ele é contrário a todo o ordenamento de licitações e contratos e indutor de 

prejuízo líquido aos cofres públicos. Segundo, porque ele é inteiramente 

desnecessário ao empreendimento: a mera intermediação da FIOTEC não aporta ao 

projeto absolutamente nada que não possa ser realizado pela própria Fundação 

Oswaldo Cruz, representando mero desvio dos recursos públicos, quer para simples 

repasse aos verdadeiros fornecedores de bens e serviços, quer para remunerar de 

forma irregular uma organização privada pelo mero fato de ser intermediadora 

desses repasses. É desnecessário estender-se em considerações teóricas sobre a 

ilegalidade e antieconomicidade desse tipo de contrato, tema já frequente na 

doutrina e que foi inclusive dissecado no relatório apresentado a uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito sobre o tema. Basta dizer que esse contrato, tal como foi 

concebido e é operado, é um obstáculo ao próprio empreendimento, sendo a sua 

supressão um favorecimento à sua conclusão. 

 Assim, voto no sentido de que esta Comissão: 

 a) tome conhecimento do Aviso nº 21, de 2017-CN; 

 b) determine a suspensão da execução física, orçamentária e financeira do 

Contrato nº 70, de 2016, vinculado ao Programa de Trabalho 

10.572.2015.13DW.0033/2016 — Construção do Centro de Processamento Final de 
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Imunobiológicos no Estado do Rio de Janeiro, da Unidade Orçamentária 36.201 

Fundação Oswaldo Cruz, com fundamento no art. 121, combinado com o § 4º do art. 

125, ambos da Lei nº 13.408, de 2016, LDO/2017, nos termos do Projeto de Decreto 

Legislativo anexo.” 

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

 Tem a palavra o Deputado Jorge Solla. 

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

 Queria, logo de início, propor ao nobre Deputado Hildo Rocha que 

sustássemos qualquer decisão da Comissão até que possamos mergulhar um pouco 

mais no assunto, com a audiência pública que teremos. 

 Eu tenho ficado muito preocupado com algumas medidas que vêm sendo 

tomadas contra a FIOCRUZ. A Deputada Laura Carneiro acompanhou alguns 

debates a esse respeito na Comissão de Seguridade Social e Família. 

 Nós estamos falando, Deputado Hildo, de um dos maiores patrimônios de 

transferência tecnológica e do maior investimento de transferência tecnológica na 

área da saúde deste País. 

 Quando falamos de imunobiológicos, é importante lembrar, Sr. Presidente, 

Senador Dário Berger — não sei se V.Exa. sabe disso —, que o Brasil tem hoje o 

maior programa público e gratuito de vacinação do mundo. Isso só foi possível 

porque, há pouco mais de 1 década, nós começamos a incorporar tecnologia, 

especialmente em parceria com a FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, e com o Instituto 

Butantan, em São Paulo. Houve outros apoios, mas foi por meio desses dois 

grandes centros que nós conseguimos trazer tecnologia de outros países e 

passamos a produzir vacina. 

 Há 10 anos, não poderíamos imaginar que hoje o Brasil estaria distribuindo e 

aplicando gratuitamente em nossas jovens a vacina contra o câncer cervicouterino, o 

que só foi possível porque passamos a produzi-la aqui. Os preços da compra 

internacional seriam proibitivos. 

 A FIOCRUZ tem um grande patrimônio na produção de vacinas e de 

medicamentos — eu conheço esse patrimônio. Se há questionamentos, devem ser 

analisados mais profundamente. Já vimos este filme em várias instituições públicas, 

Deputado Hildo Rocha. A instituição não tem quadro para tocar todas as ações, 
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porque não são feitos concursos, não são contratados servidores. Entre prejudicar 

um projeto importante e terceirizar para um quadro de uma fundação ou de outra 

instituição ações para viabilizar o acompanhamento, faz-se a opção pela 

terceirização. 

 Aí, vem o TCU e diz: “A FIOCRUZ vem insistindo em usar a FIOTEC”. Ou ela 

usa a FIOTEC ou acaba o serviço, acaba o projeto. Esse é o dilema que grande 

parte dos gestores públicos do Brasil sofre. Não é só a FIOCRUZ. V.Exa. sabe 

disso. Governadores, Prefeitos, Secretários, muitas vezes, são instados a terceirizar 

a contratação de recursos humanos por falta de alternativa e para não assumir a 

responsabilidade de fechar um hospital, fechar uma escola, fechar um programa. 

 Então, eu acho que o assunto de que se está tratando merece, no mínimo, 

um detalhamento maior, um conhecimento mais cuidadoso. Como vamos ter uma 

audiência no final da tarde, queria reiterar, Sr. Presidente, o pedido ao Deputado 

Hildo Rocha para que posterguemos essa decisão e aprofundemos mais o debate. 

 Obrigado. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Presidente, eu queria, 

primeiro, agradecer ao Deputado Hildo Rocha, que, sabendo da importância e do 

significado da FIOCRUZ para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, se preocupou 

em modificar o texto proposto, falando em suspensão da execução, e não em 

bloqueio. Mesmo assim, esse contrato é muito caro para o Brasil — para a 

tecnologia e a saúde. 

 Então, eu queria seguir na linha do que disse o Deputado Solla. O relatório foi 

lido. Mas está marcada uma reunião às 17 horas em que discutiremos os avisos e 

faremos uma audiência para tratar do assunto. Estão aí todos os técnicos da 

FIOCRUZ. Não faz nenhum sentido fazer uma audiência pública para discutir um 

projeto e votá-lo antes. Nós podíamos suspender a votação dessa matéria e das 

outras que serão discutidas na audiência pública. 

 O Deputado Hildo, sem as informações que serão dadas na audiência 

pública, apenas com as informações que conseguiu colher, e sabedor da 

importância de um projeto como o da FIOCRUZ, como Prefeito que foi, 

simplesmente já aceitou não bloquear essa ação, apenas suspendê-la. 
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 Quem sabe, depois da audiência pública, com dados e ensinamentos novos, 

nós possamos avançar e pensar uma solução específica para a questão da 

FIOCRUZ, que não é uma questão do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, mas de todo o 

Brasil. 

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

manifestações muito justas e prudentes do Deputado Jorge Solla, corroboradas pela 

Deputada Laura Carneiro, e com a concordância do Relator, Deputado Hildo Rocha, 

eu suspendo a votação do relatório. Nós o apreciaremos nas próximas reuniões 

desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, eu fico preocupado. Nós 

podemos retirar a matéria de pauta — não há problema nenhum. Mas, mantendo-se 

as coisas como estão hoje, a Fundação Sousândrade fica com mais dificuldade. Em 

nosso relatório, no voto, adotamos apenas a recomendação de suspensão. Eu não 

vejo outra atitude que eu possa tomar que não essa.  

 Eu acho que, mesmo havendo a audiência pública, que é importantíssima — 

eu sou a favor de que haja audiências públicas... Eu não sei quando V.Exa. irá 

pautar novamente a matéria. Amanhã não haverá mais sessão deliberativa. Nesse 

caso, ficaria para a próxima semana, não é? Se os demais membros acharem 

melhor assim, podemos fazer isso. Mas eu, como Relator, não vejo alternativa. Eu 

estou no extremo. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Mas a audiência pública pode lhe 

auxiliar a reprovar essa recomendação do TCU. Considere a audiência pública, 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Deputado Pedro Fernandes, eu o 

reconheço pela voz, porque é meu amigo querido, e nós reconhecemos os amigos 

queridos pela voz. O Presidente não está conseguindo identificá-lo. Está tentando 

localizá-lo com dificuldade. O Deputado Pedro Fernandes está escondidinho lá 

atrás. 

 Eu já li o acórdão do TCU. Nós sabemos que há realmente esse dilema, como 

disse o nosso querido Deputado Jorge Solla — e ele tem razão. Mas o que dificulta 

muitas vezes o serviço público são essas amarrações. O serviço público só pode 
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fazer o que a lei autoriza, diferentemente da iniciativa privada, em que aquilo que 

não é proibido é permitido. 

 Nós sabemos que a questão da terceirização é muito complexa. Mas, mesmo 

que se terceirize o serviço, tem que haver um processo licitatório para sua 

contratação. O que o TCU está apontando como errado não é a contratação de uma 

empresa porque não foi feito concurso público para a Fundação Oswaldo Cruz. É a 

ausência de processo licitatório. O TCU alega que não houve processo licitatório, 

mas uma dispensa de licitação, o que não caberia, segundo entendimento do 

Tribunal de Contas da União. E esse entendimento do TCU relativo a essa questão 

da licitação não caberá a esta Comissão discutir, porque a Lei nº 8.666, de 1993, a 

Lei de Licitações, é clara ao dizer isso, e não podemos desfazer o que a lei diz — 

até que nós podemos, desde que seja dentro do processo legislativo, mudando o 

processo licitatório. 

 Então, o que nós estamos fazendo aqui é o extremo. Em vez de bloquear, nós 

estamos apenas suspendendo para que esse contrato não seja extinto, porque aí a 

Fundação Oswaldo Cruz pode fazer um processo de licitação, e, fazendo o processo 

de licitação, regulamentar a situação junto ao TCU. Eu não vejo alternativa. 

 Nós estamos terminando o ano, e essa matéria tem que ir para o Plenário. 

Nós vamos ter somente mais uma ou duas sessões de Plenário, no máximo. Nós 

sabemos que há muito veto para ser enfrentado adiante. Então, acho que o melhor 

para a Fundação seria aprovar agora. Mas, se quiserem, não há problema, mas 

também não me responsabilizo pelo resultado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu faço uma sugestão. Nós 

podemos encerrar a discussão e colocar em votação numa próxima reunião, que 

seria na segunda-feira ou na terça-feira, e aí atenderíamos tanto ao Deputado Hildo 

Rocha quanto ao Deputado Jorge Solla. Mas eu gostaria mesmo que pudéssemos 

buscar um entendimento, e eu conduziria de acordo com o entendimento. 

 Ouço o Deputado Bohn Gass, com muito prazer. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Na minha observação aqui eu não estava 

considerando que haverá uma audiência pública daqui a pouco. Em função disso, 

Deputado Hildo Rocha, eu queria sua compreensão, até porque já havíamos falado 

sobre isso, e concordância de que, havendo essa audiência pública daqui a pouco, 
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se ouça e se construa para podermos apreciar. Eu concordo em encerrar a 

discussão para podermos levar à votação. 

 Eu só perguntaria ao nobre Presidente e à Assessoria se o fato de 

encerrarmos a discussão não permite fazer alteração de algum destaque. Nesse 

sentido, se houver alguma construção na audiência pública de hoje... O TCU, 

pessoal, é um órgão auxiliar desta Casa. Às vezes colocamos o TCU como se 

estivesse acima desta Casa, hierarquicamente, mas o TCU é um órgão auxiliar 

desta Casa. 

 Então, ouviríamos os servidores, o que acho importante, e não concluiríamos 

a discussão, para que, regimentalmente, se pudesse acrescer alguma coisa, 

obviamente, construindo com o nobre Relator. É nesse sentido que eu queria propor 

o encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Se se encerrar a 

discussão, evidentemente que se elimina qualquer possibilidade de um novo 

entendimento ou algo semelhante. Então, o correto e coerente seria suspendermos 

a discussão, se houver a concordância do Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Concordo, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, eu consulto se o 

Deputado Marcus Pestana também concorda. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Esse tema da fundação de apoio 

não é novo e teve forte impacto nas universidades brasileiras. Isso foi uma 

alternativa institucional ao engessamento burocrático da administração direta. Às 

vezes, para haver agilidade, principalmente do setor de desenvolvimento científico e 

tecnológico, é preciso quebrar algumas amarras. 

 Eu acho que o Brasil está recuando na discussão sobre reforma do Estado. O 

documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de Bresser Pereira, de 

1995, falava do espaço público não estatal. Nem tudo que é estatal é público, como 

casos recentes provaram, nem tudo que é público é estatal, pois às vezes há 

apropriação privada do espaço público. 

 Isso remete também à discussão das OSCIPs, das organizações sociais e 

filantrópicas. Há um preconceito. Eu sou muito mais flexível, pois o importante é o 
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bom uso dos recursos públicos e a forma de fiscalizar. Mas é preciso haver 

flexibilidade gerencial. Então, devemos ir devagar com essa discussão. 

 Só uma observação. O Deputado Pedro está sempre na última fileira, igual a 

aluno levado que faz bagunça. Os caxias sentam-se na primeira fila e o Deputado 

Pedro fica lá atrás só observando, espiando a cena. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas agora eu já estou me 

familiarizando também, Deputado Hildo, com a voz do Deputado Pedro Fernandes, e 

certamente vou conseguir localizá-lo, automaticamente, agora distribuído aqui na 

Comissão de Orçamento. 

 Concedo a palavra ao Deputado Jorge Solla. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Obrigado, Presidente. 

 Eu concordo com a suspensão. Inclusive já conversei sobre isso com o 

Deputado Hildo. Ele já havia mudado de posição, de bloqueio para suspensão. Mas 

eu acho que esse debate com o TCU vai nos permitir analisar outras possibilidades 

que podem não ter sido colocas na mesa. E o Deputado Marcus Pestana, como já 

foi Secretário de Saúde e viveu esses dilemas, sabe o quanto a escolha entre fazer 

e deixar de fazer determinada ação na saúde — diferentemente de outras áreas em 

que se pode, como gestor, se dar ao luxo de não fazer — tem um impacto social 

muito grande, o que não pode ser menosprezado. 

 Lembro também as fundações de apoio, já que V.Exa. se lembrou das 

universidades. A maior parte dos problemas das fundações de apoio, Presidente, 

nas universidades federais, nós conseguimos solucionar somente quando foi criada 

a EBSERH. Graças à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nós tivemos a 

possibilidade de um novo marco institucional para dar conta do desafio dos hospitais 

universitários federais. Infelizmente, nem todos foram abarcados, mas o caminho foi 

pavimentado e está bem adiantado. 

 Obviamente, a FIOCRUZ também vive esse dilema, e é preciso haver um 

olhar diferenciado com questões tão importantes. 

 Obrigado. 

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

Deputado Carlos Henrique Gaguim, nosso ex-Governador do Tocantins. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sr. Presidente, quero 

parabenizar V.Exa. pela forma como tem conduzido esta Comissão, com serenidade 

e tranquilidade. Este é o terceiro ano que participo desta Comissão, e V.Exa. está 

nota dez! 

 Sr. Presidente, queria registrar a presença de dois Prefeitos, o Prefeito 

Batatinha, de Cristalândia, e o Prefeito Dr. Ladir, de Nova Rosalândia, que estão 

acompanhando os trabalhos e vendo como as coisas acontecem nesta que é a 

Comissão mais importante desta Casa. Fiz questão de trazê-los para acompanhar o 

trabalho de V.Exa. e de nós Parlamentares. 

 Parabéns, Sr. Presidente! 

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

certamente imerecidas homenagens. O meu trabalho é o resultado de um todo: da 

convergência, do entendimento, da integração e da responsabilidade que nós todos 

temos em construir uma peça orçamentária que possa representar, sobretudo, os 

interesses do Brasil. 

 Num momento em que a situação é de escassez de recursos, essa nossa 

responsabilidade se amplia, ainda mais, Deputado Gaguim, com a questão da PEC 

dos Gastos. Isso nos dificulta muito, porque pela primeira vez nós vamos elaborar 

um Orçamento observando essa questão. 

 Portanto, os desafios não são poucos, não são pequenos. E se nós não 

buscássemos o acordo, o entendimento para encaminhar questões tão relevantes, 

tão abrangentes para o atendimento dos nossos Estados, dos nossos Municípios, 

dos nossos bairros, das nossas ruas distribuídas por esse imenso Brasil, certamente 

nós não conseguiríamos avançar como estamos avançando. 

 Então, sou eu que agradeço a esta Comissão, a todos os membros, 

indistintamente, inclusive aos da Oposição, da Minoria, porque o debate é de alto 

nível, com consequências importantes para o encaminhamento das questões aqui 

levantadas. 

 Deputado Domingos Sávio, V.Exa. quer discutir essa questão ou posso 

encerrá-la? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É sobre esse assunto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu já passo a palavra para 

V.Exa. Antes, vou suspender a discussão do Aviso nº 21, de 2017, conforme ficou 

estabelecido em entendimento entre o Relator e os demais membros desta 

Comissão. Posteriormente, voltaremos a analisar essa questão. 

 Agora, sim, concedo a palavra, com muito prazer, ao Deputado Domingos 

Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Senador Dário Berger, eu quero me 

unir às palavras do prezado amigo e colega Deputado Gaguim e fazer aqui também 

o meu testemunho. 

 V.Exa. chegou a esta Comissão — e é bom recapitularmos isso, porque é 

natural da democracia — num ambiente um pouco tenso, em que a maioria dos 

partidos, inclusive o meu, não havia sequer indicado os membros para a CMO. E 

V.Exa. chegou com firmeza de propósitos, mas com muita serenidade, e realmente 

tem sido brilhante e tem dado o testemunho de uma postura de estadista, uma 

postura de colocar o interesse nacional acima de tudo. E, com isso, obviamente não 

poderia ser diferente, conseguiu o respeito e por que não dizer o apoio das diversas 

correntes. Aqui prevaleceu o interesse do País, e espero que seja assim até o último 

dia de trabalho deste ano legislativo — e o será, no que depender de nós —, pela 

brilhante condução de V.Exa. 

 Aprovamos matérias difíceis, vários PLNs de suplementação orçamentária; 

aprovamos mudanças na LDO do ano em curso; aprovamos a LDO do ano vindouro; 

e tenho muita convicção de que haveremos de aprovar o Orçamento. No que diz 

respeito à minha parte, a Sub-Relatoria do Turismo, nós estamos concluindo o 

nosso relatório ainda esta semana, para que tenhamos condições de cumprir o 

calendário. 

 Eu termino fazendo um apelo a V.Exa. Sei que a nossa assessoria, sempre 

muito atenciosa, já está cuidando disso, mas nós aprovamos um requerimento para 

fazer uma audiência pública em que possamos debater, do ponto de vista da CMO, 

do ponto de vista do Orçamento, a realidade da previdência pública do Brasil, tanto a 

previdência do Regime Próprio, que é a dos servidores, quanto a do Regime Geral, 

a de todos os trabalhadores brasileiros. 
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 E por que discutir isso na Comissão Mista de Orçamento? Porque, sem 

dúvida, um dos maiores embates que existe é se há ou não há déficit na 

Previdência, qual a real dívida a ser cobrada, quais os verdadeiros privilégios a 

serem combatidos. É preciso que nós tenhamos clareza quanto a isso, porque não 

pode haver duas verdades nesta matéria. 

 Eu tenho um compromisso comigo mesmo, em primeiro lugar, e com os meus 

eleitores de que só votarei a reforma da Previdência tendo conhecimento de uma 

auditoria que mostre a realidade desses números. E a auditoria já foi feita. Eu já fui 

ao Tribunal de Contas e já a conheço, mas eu quero que o Brasil a conheça e a 

debata com clareza. 

 O Ministro do Tribunal de Contas Vital do Rêgo manifestou um amplo desejo 

de vir aqui, o Ministro da Previdência manifestou o desejo de vir aqui, e eu não tenho 

dúvida de que a representação ligada aos servidores, como o SINDIFISCO ou quem 

for que conteste e que diga que não há déficit, venha aqui. Assim, faremos um 

debate que será bom para o Brasil, será bom para o cidadão que é hoje o 

contribuinte da Previdência e que amanhã pretende receber de volta aquilo que é 

direito seu, será bom para os aposentados, será fundamental para nós 

Parlamentares. 

 Nós não podemos votar a Previdência com uns, de um lado, dizendo que não 

há déficit, que não há necessidade de votar a reforma da Previdência, e outros, 

inclusive todos os Ministros, como os da Fazenda e da Previdência, do outro lado, 

trazendo números e dizendo: “Há um déficit, nós estamos à beira de um abismo. Se 

não se fizer nada, será uma irresponsabilidade e, daqui a pouco, teremos que cortar 

na aposentadoria dos aposentados, pois não vai haver dinheiro para pagar”. É essa 

a ameaça que estão nos colocando. 

 Agora, nós precisamos votar com segurança, votar o que for melhor para o 

Brasil. Eu não terei dúvida em votar para cortar privilégio, para garantir a cobrança 

de quem sonega ou de quem não está pagando. Mas eu não quero, de maneira 

alguma, sacrificar nem o aposentado nem o trabalhador, a não ser naquilo que for 

estritamente necessário, se comprovada, como já me disseram, a existência desse 

déficit. 
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 Concluo, então, pedindo a V.Exa., ainda que com um pouco de sacrifício, que 

façamos, na semana que vem, essa audiência pública. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sugestão para V.Exa.: no dia 

7, quinta-feira, às 10 horas da manhã, se V.Exa. concordar, já está marcado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Excelente! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos avisar as várias 

autoridades que serão nossos convidados. Se porventura eu não puder estar aqui, 

vou pedir a V.Exa. que conduza a audiência pública, o que me deixaria muito 

honrado. Agradeço a V.Exa. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Presidente, eu acho que é muito 

importante o que o Deputado Domingos Sávio levantou, a ponto de nós já quase 

podermos pedir que o Governo suspenda o desejo de votar nos dias 6 e 7 a reforma 

da Previdência, antes que façamos o debate aqui. Já aproveitaríamos para dizer 

que, enquanto não debatermos esse tema, nós poderíamos suspender a votação na 

Câmara. 

 Não sei quem são todos os convidados para estarem na Mesa, mas eu só 

queria ter a possibilidade, Senador Dário Berger, de permitir que, durante a semana, 

nossa assessoria pudesse olhar os convidados. As Mesas sempre são compostas 

de forma que todos possam ser representados, com a maior parte de representação 

por parte do Parlamento. Então, durante a semana, vou pedir que a nossa 

assessoria contate a assessoria da Comissão para que tenhamos a possibilidade de 

uma Mesa plural, no sentido de que todos os elementos possam ser representados. 

Gostaria da autorização de V.Exa. sobre isso. 

 Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa para compreender se é 

verdade ou não o que o Governo está fazendo. Várias vezes eu denunciei que ele 

está usando dinheiro público para fazer propaganda. Há uma propaganda de que os 

trabalhadores não vão ser prejudicados, que vai ser uma reforma enxuta. 

 Eu fui ver a situação de uma pessoa na transição, quando ela está para se 

aposentar. Uma mulher com 29 anos de contribuição ou um homem com 34 anos de 

contribuição, que completam a tabela do 95/85, que o Congresso acabou de aprovar 
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há poucos dias, na transição da proposta anterior teriam mais 50% do tempo 

faltante. Então, se faltasse 1 ano, trabalhariam um ano e meio. 

 Sabem qual é o prêmio que o Temer está mandando agora? Se eu tinha 34 

anos de contribuição, e, na proposta anterior, eu iria me aposentar daqui a um ano e 

meio, com 50% a mais, agora ele me deu um prêmio: eu vou ter que trabalhar até 40 

anos de contribuição. Isso significa que não há transição nesse caso. Eu tenho que 

trabalhar, contribuindo, por 40 anos. 

 Então, no caso, eu estava para me aposentar daqui a um ano, com 34 anos 

de contribuição. Como eu tenho idade, vou chegar aos 95 — no caso da mulher, 

com 29 anos, para chegar aos 85, conforme a tabela —, eu teria um ano e meio 

para trabalhar e ter a aposentadoria cheia, completa. Agora não será mais assim. 

Eles mudaram a tabela, e eu vou ter que contribuir 40 anos. Não é mais a tabela 

85/95, mas uma tabela que, tendo 25 anos trabalhados, corresponde a 70%, e ela 

vai gradativamente subindo até que eu chegue a 40 anos. Então, eu vou, 

forçosamente, trabalhar mais para ter a integralidade. 

 A mulher com 52 anos e o homem com 55 anos podem se aposentar antes, 

mas entram na tabela que tem um redutor que é praticamente pior que o fator 

previdenciário. 

 Então, nós não podemos concordar com isso. Eu estou de pleno acordo para 

fazermos esse debate aqui. Eu quero ajudar a indicar pessoas que possam fazer um 

debate amplo para não aprovarmos esta reforma contrária ao povo brasileiro, como, 

infelizmente, está posta aqui no Congresso. 

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

requerimento foi aprovado com os seguintes convidados: Dyogo Henrique de 

Oliveira, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (não tenho certeza se ele 

efetivamente virá ou se mandará alguém); Vital do Rêgo Filho, Ministro do Tribunal 

de Contas da União, que foi Senador neste Parlamento; Marcelo Caetano, 

Secretário de Previdência do Ministério da Fazenda; e Cláudio Márcio Oliveira 

Damasceno, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil — SINDIFISCO. Seriam esses os quatro convidados. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, se eu puder, eu 

sugiro o ex-Ministro Carlos Gabas, que era Ministro de confiança de Dilma Rousseff. 
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Foi ele que apresentou uma medida mais dura do que a de Temer. Eu acho que ele 

faria um bom contraponto. O Ministro Gabas, do PT, que me convenceu a votar a 

favor da reforma da Previdência. 

 Então, se eu puder sugerir, eu indico o nome dele. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu tenho mais sugestões. 

Seria ótimo que o Gabas viesse. Eu estou de pleno acordo que o Gabas possa vir, 

mas acho que seria bom que a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil — ANFIP também viesse.  

 Houve uma CPI sobre a Previdência no Senado. Talvez o Relator ou o 

Presidente dela pudessem participar também. O Senado acabou de fazer essa CPI 

sobre o déficit da Previdência. Então, poderíamos sugerir a presença deles também. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Até a ANFIP já chegou à 

conclusão de que, em 2016, houve déficit no conceito de seguridade social. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O requerimento foi aprovado. 

Surgiu a possibilidade de ampliar essa discussão e ampliar, vamos dizer, a paridade 

dos seus membros. O Deputado Bohn Gass levanta essas questões. E aí eu indago 

a V.Exa., Deputado Domingos Sávio, que é o autor do requerimento... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu queria fazer algumas 

observações. Primeiro, concordando com o Deputado Bohn Gass, que disse que o 

tema é extremamente oportuno e que nós precisamos debatê-lo, quero dizer que o 

propósito do meu requerimento — dá para se perceber isso na sua justificação —, 

embora aqui seja um palco de debate político e ninguém vai cercear isso, não é 

estabelecer um debate acirrado, muito menos na Mesa, que nos leve a uma queda 

de braço entre quem pensa de um jeito e quem pensa de outro. 

 Qual é o nosso propósito com esse requerimento? Colocar a sustentação que 

um lado tem em relação aos números que apresenta e que o outro lado tem em 

relação aos números que apresenta. Nós estamos falando de contabilidade pública, 

nós estamos falando de informações de números já contabilizados. Nós não 

estamos falando de futurologia. Não há como haver duas verdades. 

 Com relação aos Senadores, eles são membros natos para participar. Não 

será uma audiência para se votar nada. Então, é claro que o Senador Paulo Paim é 

muito bem-vindo, eu diria até imprescindível, mas S.Exa. estará aqui como membro. 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Deputado Domingos Sávio, eu concordo 

no sentido do resultado da Comissão. Mas, na verdade, dois Ministros do Governo 

estão sendo convidados, o Dyogo e o Marcelo, que é coordenador da reforma. E há 

um terceiro, que também é do Governo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, estão sendo convidados 

o Ministro Dyogo, o Ministro do Tribunal de Contas da União, que não é do 

Governo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso, ele não é Governo, é 

imparcial. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está sendo convidado também 

o Secretário de Previdência, que é imprescindível, o Marcelo Caetano. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ele é imprescindível. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Virá também o Cláudio Márcio 

Damasceno, Presidente do SINDIFISCO. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Então, o que eu quero... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O que nós não podemos, 

numa audiência pública, é ampliar muito o número de convidados, porque o debate 

perde a sua incandescência, fica muito difuso. Como nós temos convidados 

altamente qualificados que virão aqui, como o Ministro Vital do Rêgo, que é quem 

fez auditoria... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ele que fez a auditoria, foi o 

coordenador da auditoria do Tribunal de Contas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Talvez, se o autor do 

requerimento concordasse com mais um integrante ou coisa nesse sentido... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu queria insistir não na questão do 

Parlamentar, porque os Senadores podem vir participar aqui. Tem razão o Deputado 

Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É claro. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Mas, por exemplo, algum técnico... Na 

boa, os que estão aqui querem fazer a reforma, defendem a reforma e vão trabalhar 
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para a reforma. Pelos números, o ângulo de anotação faz com que acabe se 

fortalecendo o argumento da reforma. 

 Eu queria insistir no convite à ANFIP, que é o pessoal da Receita Federal. 

Trata-se de técnicos da área da Previdência que têm dados fundamentados, que 

vivenciam isso o tempo todo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vamos fazer um acordo de 

equilíbrio aqui? Eu quero o equilíbrio. Eu proponho um acordo. 

 Presidente, V.Exa. citou três nomes, não foi isso? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - A ANFIP deveria participar. Isso 

seria bom até para eles fazerem uma autocrítica. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Citei o Ministro Dyogo Oliveira; 

o Ministro Vital do Rêgo; o Marcelo Caetano, Secretário de Previdência; e o Cláudio 

Damasceno, do SINDIFISCO. São quatro pessoas, pelo que eu percebo, da mais 

alta qualificação. Eu acho que vai ser interessante essa audiência pública. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu não vejo... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É a ANFIP, não o SINDIFISCO. É 

a ANFIP. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É a ANFIP. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O SINDIFISCO já está 

convidado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Já está. Mas eu estou de acordo 

que tenhamos aqui também a ANFIP. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Substituímos, então, o 

SINDIFISCO pela ANFIP? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sim, devemos substituir, porque 

são entidades meio... Quem representa os fiscais da Previdência é a ANFIP. O 

SINDIFISCO mistura o pessoal da área tributária. Então, os especialistas que 

tiveram um protagonismo na discussão da reforma têm que explicar por que os 

dados de 2016 só vieram à tona depois que foi abortada a votação. 

 Então, eu acho importante a ANFIP estar aí. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É isso que estou propondo. Estou 

concordando. Mas nós não vamos tirar o SINDIFISCO, que já está aprovado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos substituir. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou concordando. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, a minha sugestão é 

atender a sugestão do Relator da LDO, o Deputado Marcus Pestana, que sugere a 

substituição do SINDIFISCO pela ANFIP. É isso? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É a mesma coisa, é a mesma 

base, só que o SINDIFISCO é mais amplo, porque inclui o pessoal da área da 

Receita Federal stricto sensu, antes da unificação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Ótimo! Da minha parte está 

bom assim. V.Exas. acham que está bom assim? (Pausa.) 

 Havendo acordo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O.k. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Então, faremos a 

alteração e assim será encaminhado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Peço a palavra pela ordem, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu queria fazer uma sugestão. 

Agora vamos partir para a votação dos avisos. Na hora dos avisos, se não houver 

qualquer tipo de contestação, poderíamos votar os avisos em bloco, já que há 

consenso. 

 Presidente, eu queria fazer um último apelo ao Deputado Bohn Gass para que 

nós mantenhamos suspensa a sessão até segunda-feira, no intuito de podermos 

votar os relatórios setoriais. Então, Deputado Bohn Gass, como estamos chegando 

ao final dos trabalhos, eu faço esse apelo a V.Exa., que é uma pessoa 

absolutamente compreensível, acordada, competente e, acima de tudo, tenho 

certeza de que... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vem um pedido aí, 

certamente. (Risos.) 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Apelo a V.Exa., Deputado, que, por 

caridade, nos ajude a manter o quórum. Eu não me refiro aos Deputados, pois nós 

viremos fazer o debate. Eu fico preocupado com o quórum da Casa Alta. 

 Essas discussões beneficiam aqueles que estão interessados em debater os 

relatórios setoriais. Se for mantido o painel, suspendendo-se a sessão até segunda-

feira, não se corre o risco de que inúmeros Deputados e Senadores compareçam e, 

eventualmente, falte quórum. Se viermos dos nossos Estados e não pudermos 

debater, será muito ruim. 

 Então, eu queria fazer esse apelo a V.Exa. — e o faço com toda a veemência 

possível, para que V.Exa. compreenda e nos permita essa deferência. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu tenho sensibilidade quanto a esse 

tema, sim, mas eu queria fazer uma contraproposta, Deputado Claudio Cajado, com 

muita atenção, com muito respeito ao seu trabalho. 

 Eu acho que é importante termos um longo espaço para debate. O que de 

fato vai atrasar muito os trabalhos é a leitura dos relatórios. Como funciona? Faz-se 

a leitura, quem não leu vai ter acesso, vai haver o estudo que a assessoria prepara, 

haverá o debate e serão apresentados os destaques. É assim que funciona. Leva-se 

um tempo. É por isso que o Parlamentar que lê um parecer já pede: “Posso ler só o 

voto?” Geralmente, é assim que funciona. As pessoas se apropriam de outra forma 

do tempo que se gastaria com a parte do relatório. 

 Deputado Claudio Cajado, se nós avançássemos o máximo com a leitura dos 

relatórios setoriais na segunda à noite, para irmos direto ao debate na sessão de 

terça-feira, eu acredito que seria uma boa equação. 

 Eu consulto o Plenário se podemos fazer assim. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu vejo que não há efetividade 

nisso. Por quê? Quando nós lemos os relatórios e não os discutimos, não 

concluímos a nossa parte para que o Relator possa se debruçar sobre o Relatório 

Geral e a Comissão — a Secretaria da Comissão e os técnicos da Comissão — 

possa finalizar os trabalhos. 

 Deputado Bohn Gass, na segunda, os relatórios são os mais simples. Não há 

grandes debates. Na terça, sim, porque são os relatórios mais complexos. Eu 
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sugeriria, inclusive, que na terça começássemos cedo e concluíssemos noite 

adentro. Na segunda, não há muita complexidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Queria só contribuir com 

V.Exa. Talvez V.Exa. não tenha entendido da mesma forma que eu o 

encaminhamento proposto pelo Deputado Bohn Gass. Vamos ver. O Deputado Bohn 

Gass concorda em manter o quórum, se não houver deliberação. Faríamos 

efetivamente a leitura, mas com o quórum já preestabelecido. 

Eu estou conversando, parlando com o meu querido amigo Senador Pedro 

Chaves, que é um assíduo representante do Senado nesta Comissão. Ele me 

alertou de que vai chegar por volta de 10h30min, 11 horas da noite. Ele tem essa 

dificuldade. 

 Eu acho que resolve perfeitamente o nosso problema se começarmos às 8 

horas, 8h30min da noite, fazemos a leitura dos relatórios com o quórum já existente, 

e no decorrer da reunião nós alcançaremos o quórum necessário. Após a leitura, 

evidentemente, V.Exa. vai concordar conosco para deliberarmos, se assim for o 

caso. Foi assim que eu entendi. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Haverá deliberação na segunda-feira? 

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

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não. Eu propus que avançássemos o 

máximo na leitura na segunda-feira à noite, lendo a maior parte dos pareceres, e 

entrássemos no debate na terça-feira. Não faríamos a conclusão das votações. 

Por que estou dizendo isso? Porque isso tem sido uma prática da nossa 

Comissão. Ontem, nós discutimos os PLNs 31, 34. Não pudemos votar por quê? 

Não havia quórum? O que V.Exa. fez? Deixamos todos eles prontos para fazer a 

apreciação. A diferença seria... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Deputado Bohn Gass, a discussão 

foi encerrada. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Isso. A diferença... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Porque é o seguinte: a leitura, por 

si só, é rápida. Ninguém vai ler o calhamaço todo, vai ler o resumo. A leitura, por si 

só, é rápida. O que demora é o debate de cada relatório. Se concluirmos os debates 

e deixássemos para fazer a votação na terça-feira, tudo bem. Mas tínhamos que ler 
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o relatório, debatermos, encerrar a discussão e deixar para depois apenas a 

votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Neste caso, a proposta de 

V.Exa. perde um pouco a sua essência. Ela fica relativamente inócua, porque nós 

podemos abrir a sessão com o quórum mínimo e começar a ler e a discutir as 

matérias. Nós só teríamos que ter o quórum qualificado para a votação. A proposta 

de V.Exa. tem boa intenção mas não contribui muito para a condução dos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, ela contribui no sentido de 

nós avançarmos. V.Exas. vão observar quanto tempo nós vamos perder com a 

leitura. Nesse sentido, ela é importante. 

 Eu concordo com a síntese feita por V.Exa.: seria aberta a sessão, passa-se 

para as leituras, e só haveria deliberação... 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Discute-se, encerra-se e só se 

delibera se houver quórum. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Só delibera se houver quórum. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Está bom. Deixa tudo prontinho. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Se houver quórum na segunda-feira à 

noite haveria a possibilidade de votação. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O.k. Está bom. 

O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Caso contrário, nós vamos fazer o pedido 

para verificação de quórum nesse sentido. Eu queria ter esse acordo para que não 

dissessem: “Ah, mas não há quórum”. Não! Efetivamente, se não houver quórum, já 

estaria acordado previamente que não efetivaríamos nenhuma votação, só a 

discussão. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Veja bem, o que foi acordado foi 

leitura e votação. Eu pedi para se manter o quórum. V.Exa. está agora dizendo... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu estou permitindo que haja quórum. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É isso. Eu entendi, mas está 

fazendo uma condicionante: de manter o quórum e não haver deliberação. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - É por isso que eu estou dizendo... 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Tudo bem, não vamos radicalizar. 

Vamos aguardar a segunda-feira, não vamos nos antecipar. 
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Com o Deputado Bohn Gass, nós matamos um leão a cada minuto. (Risos.) 

Então, eu vou deixar esse leão para segunda-feira, no último minuto do dia. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Veja bem, isso é para valorizar a Casa. 

Nós não podemos deixar que, vindo o nobre Presidente e o Relator, este último 

consulte os votos da Câmara dos Deputados e não haja nenhum Deputado aqui do 

lado; depois, consulte os votos dos Senadores e não haja nenhum Senador do outro 

lado. Vai aprovar o relatório? 

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

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não tem como! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Tudo bem. Fazemos a discussão e 

deixamos a deliberação para o caso de haver quórum. Se não houver, fica para 

terça-feira. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Eu estou concordando para termos o 

quórum para a sessão; senão, não é possível. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Está bem, concordamos também. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu quero dizer que eu acho 

isso muito prudente. Não é possível que não tenhamos o mínimo necessário para 

deliberar as questões relacionadas aos relatórios setoriais. Eu não posso acreditar 

nessa hipótese, mas, se assim acontecer, serei o primeiro a não colocar em 

deliberação essas questões, porque acho que elas são extremamente importantes. 

 Nós não podemos correr o risco de colocar em cheque a credibilidade e a 

confiança que conquistamos ao longo de todo esse trabalho que estamos 

desempenhando e desenvolvendo. 

 Então, quanto a isso, V.Exa. fique absolutamente tranquilo, porque o 

entendimento não é com o Líder do Governo, é com esta Presidência. Sei que existe 

uma suspeição por conta da admiração que tenho por V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Está ótimo. Nós temos avisos ou questões 

para votar ainda agora? 

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

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Nós olhamos detalhadamente cada um 

deles, portanto, quero propor que possamos votá-los. Há sessão de debates em 

curso. Como não temos nenhuma divergência com eles, concordamos inclusive em 
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votá-los em globo, para podermos ir ao plenário, porque há debates lá dos quais eu 

gostaria de participar. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, se V.Exa. permitir 

eu gostaria de pagar um café para o Deputado Bohn Gass, para chegar ao plenário 

com todo o gás! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, vamos deliberar os 

avisos em globo. 

 Eu tenho que seguir o rito aqui. 

 Deputado Pedro Fernandes, embora eu quisesse resumir aqui e fazer a 

inclusão em bloco, eu vou ter que seguir um script pequeno. 

 Incluo na pauta, então, os Ofícios nºs 6 e 9, ambos de 2017. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, antes de eu ler o 

relatório, eu queria endossar as palavras elogiosas do Deputado Domingos Sávio a 

V.Exa., mas também acrescentar que V.Exa. teve sorte por não pegar o Deputado 

Domingos na Oposição. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, mas V.Exa. está 

equivocado. No início...  

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu acompanhei. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - No início, eu peguei... 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - A história do déficit de Dilma foi 

fantástica. Começou com 30 milhões de reais e terminou em zero. 

 E depois eu via o Deputado Domingos Sávio, no plenário, defendendo 129, já 

no outro Governo. (Risos.) Mas isso faz parte. Ele argumenta muito bem. Isso é 

bom. 

 Posso ler aqui? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou colocar em bloco aqui, 

Deputado Pedro Fernandes. 

 Item 6. Apreciação do Aviso nº 11, de 2017, do Tribunal de Contas da União, 

que encaminha cópia do Acórdão nº 460, de 2017. 

 Item 7. Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 18, de 2015, do 

Tribunal de Contas da União, que encaminha, nos termos do § 4º do art. 71 da 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1846/17  29/11/2017 
 
 

 46

Constituição Federal de 1988, relatório de atividades do Tribunal de Contas da 

União referente ao terceiro trimestre de 2015. 

 Item 8. Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 3, de 2016, do 

Tribunal de Contas da União, que encaminha, nos termos do § 4º art. 71 da 

Constituição Federal de 1988, o relatório de atividades do Tribunal de Contas da 

União referente ao quarto trimestre de 2015. 

 Item 9. Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 6, de 2017, do 

Tribunal de Contas da União, sobre o relatório de desempenho do Fundo Soberano 

do Brasil relativo ao quarto trimestre de 2016, encaminhado nos termos do art. 10, 

da Lei nº 11.887, de 2008. 

 O último item é a apreciação do relatório aos Ofícios nº 6, de 2017, e nº 9, de 

2017, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que encaminha 

em cumprimento ao § 6º do art. 1º da Lei nº 11.948, de 2009, relatórios gerenciais do 

BNDES referentes respectivamente ao primeiro trimestre de 2017 e ao segundo 

trimestre de 2017. 

 Eu passo a palavra a V.Exa. para apresentar o relatório. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, vou pedir 

permissão a V.Exa. para ir direto ao voto. Antes, porém, quero fazer um registro 

extratextual para lamentar profundamente o tratamento que o BNDES está dando ao 

Nordeste. Está muito pouco. O BNDES precisa mudar a política de incentivo ao 

Nordeste. Aqui há aplicação de 6% dos recursos do Banco do Nordeste, mas não 

vou levar isso hoje em consideração. Nós vamos tratar de outros assuntos. 

 “Vale registrar a boa qualidade técnica do relatório trimestral referente ao 

primeiro trimestre de 2017, bem como o relatório trimestral referente ao segundo 

trimestre de 2017, que atendem às exigências do dispositivo legal. 

 Pelo exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do 

Ofício nº 6, de 2017, do Congresso Nacional, bem como do Ofício nº 9, de 1017, do 

Congresso Nacional, e dê por cumprido o disposto no art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, 

de 2009, e determine o arquivamento do relatório gerencial trimestral do BNDES 

referente ao primeiro trimestre de 2017 e do relatório gerencial trimestral do BNDES 

referente ao segundo trimestre de 2017. 

 Sala da Comissão, 28 de novembro 2017. 
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 Pedro Fernandes, Relator.” 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou colocar em votação. 

 Já estou dispensando a nossa assessoria da esquerda. Eu vou ficar só com a 

assessoria da direita, ou melhor, eu prefiro ficar com a da esquerda. Eu não sei, 

talvez com a de centro, então, para não criar nenhum conflito. (Riso.) 

 Eu vou submeter à discussão os avisos que mencionei no início, quando o 

Deputado Pedro Fernandes ficou encarregado da relatoria do processo do BNDES. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-los, submeto-os à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovados. 

 Da mesma forma, submeto-os à votação na representação do Senado 

Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovados os avisos, que serão encaminhados de acordo com o Regimento 

Interno desta Casa. 

 Limpamos totalmente a pauta. Os trabalhos foram esgotados. 

 Estamos preparadíssimos para recepcionar os relatórios setoriais. 

 Aproveito a oportunidade para convidar os membros desta Casa, tanto 

Deputadas e Deputados como Senadoras e Senadores, para que possam estar aqui 

na segunda-feira, às 20 horas. Nós assim procedemos, porque estamos chegando 

ao final de um exercício novamente, e as matérias em plenário se sucedem na sua 

importância. Além disso, não podemos deliberar aqui com matérias sendo 

deliberadas tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. 

 É preciso encontrar uma forma alternativa para apreciarmos os relatórios 

setoriais. Chegamos à conclusão de que a melhor alternativa seria apreciarmos 

parte dos relatórios na segunda-feira, a partir das 20 horas, como já foi aqui 

mencionado, e apreciarmos os outros relatórios na terça-feira. Com isso, 

cumpriríamos mais uma etapa e estaríamos quase que totalmente dando vazão à 
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nossa responsabilidade, entregando os relatórios setoriais ao Relator-Geral do 

Orçamento, para que ele possa elaborar o seu parecer e, assim, no dia 14, 

possamos votar o Relatório Final do Orçamento aqui na Comissão Mista de 

Orçamento e, evidentemente, encaminhar ao Congresso Nacional para 

homologação. 

 Carrego comigo o sonho de que possamos cumprir rigorosamente esse 

Regimento. Estaríamos dando uma demonstração, sobretudo, de competência, 

equilíbrio, serenidade, entendimento ao encaminhar, em tempo hábil, o Orçamento 

aprovado por esta Comissão. Isso não aconteceu ao longo da história desta 

Comissão, acima de tudo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que há cerca de 

15 anos é aprovada junto com o Orçamento propriamente dito. Então, não se 

precisa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque é ela quem baliza, vamos dizer 

assim, as questões essenciais que o Governo prioriza para efetivamente incluir no 

Orçamento. Na medida em que esta Comissão não aprecia, não discute e não vota 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma etapa importante e fundamental do processo 

de elaboração do Orçamento fica extremamente prejudicada. 

 Então, nós já vencemos todas essas etapas e estamos vencendo todas 

aquelas que aparecem na nossa frente. Hoje vencemos mais uma: limpamos 

totalmente a pauta, não temos absolutamente nada para deliberar. Ficaram só os 

relatórios setoriais. 

 Por isso, quero agradecer muito ao Deputado Domingos Sávio e ao Deputado 

Pedro Fernandes, que ainda se encontram presentes na nossa reunião. Ao 

agradecer a S.Exas., agradeço a todos os Senadores e Senadoras, os titulares e os 

suplentes, e a todos os Deputados e Deputadas, os titulares e os suplentes. 

 Em nenhum momento, chegamos ao impasse de não buscar um 

entendimento, aliás, numa outra oportunidade, tivemos uma pequena dificuldade. 

Quando eu tive a oportunidade de usar a palavra, mencionei que eu acreditava que 

estávamos muito próximos de um entendimento, quando na verdade estávamos 

muito longe. Mas aquilo foi uma participação efetiva, para que os ânimos pudessem 

ser serenados e o equilíbrio pudesse voltar a todos nós. Em seguida, buscamos 

efetivamente um entendimento, coisa que aconteceu. E aqui nós estamos. 
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 O Brasil está com dificuldades. Nós temos dificuldades de elaborar o 

Orçamento, claro que temos, porque as necessidades são muito maiores do que as 

possibilidades que temos de oferta aos nossos Estados e às nossas comunidades. 

Entretanto, estamos fazendo o possível para que possamos entregar ao Governo 

uma peça que seja real, uma peça que possa fazer frente, sobretudo, ao ano 

eleitoral que teremos no ano que vem. 

 Sempre que há uma nova eleição, Deputado Domingos Sávio e Deputado 

Pedro Fernandes, renovam-se as esperanças. Plantamos ali um novo horizonte, 

uma nova expectativa de reconstrução deste País. Que ele possa se reinventar, que 

possa ser reformado e que possamos nos orgulhar do nosso Brasil nos próximos 

anos e nas próximas décadas, pois eu tenho certeza de que o crescimento 

econômico vai voltar! 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Senador, nós estamos 

precisando de nomes. Credencie-se aí, pois precisamos de nomes que tenham esse 

entendimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Pedro Fernandes, 

nem para Governador eu quero ser candidato. (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Olhe que a Presidência está 

precisando... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não, não... (Riso.) Eu sei o 

meu tamanho. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu falo sério. Existem uns nomes 

aí que não dão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Outro dia eu até mencionei, 

Deputado Domingos Sávio, que nós precisamos de um candidato à Presidência da 

República que una. O nosso País hoje é um país dividido. Eu tenho a impressão de 

que todos nós — e acho que é verdade, posso mencionar isso com convicção — 

não estamos felizes. O povo brasileiro não está feliz. Eu até acredito que o povo 

brasileiro não esteja feliz com Temer. Agora, se nós colocarmos qualquer outro 

Presidente no lugar de Temer, certamente, no dia seguinte, não estaria feliz com 

outro Presidente também. 
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 Nós estamos vivendo um período de intolerância, de insensatez, fruto, 

evidentemente, das mazelas que a vida nos proporcionou ao longo da história, e que 

está sendo corrigido. Sem dúvida, vamos avançar. Eu tenho a convicção de que 

vamos sair muito mais fortes do que somos hoje, porque o Brasil já passou por 

outras crises, e certamente essa não será a última. O mundo já passou por muitas 

crises e vai aprimorando seus métodos, seus procedimentos, seus 

encaminhamentos, suas relações. 

 Talvez nós tenhamos que nos debruçar aqui, Deputado Pedro Fernandes, 

sobre essa questão da democracia, esse presidencialismo de coalizão. Realmente, 

fica insustentável governar com esse número de partidos. Já fizemos a reforma, mas 

foi uma reforma relativamente pequena, considerando aquela que efetivamente 

deveria ser feita. 

 Não quero aqui me estender, mas dizer que uma sessão do Congresso 

Nacional, para mim, é uma tortura, porque discutimos, encaminhamos um projeto, 

ouvimos os mesmos discursos dos mesmos líderes com a mesma retórica, com o 

mesmo assunto, e as coisas não avançam. E a população que está nos assistindo 

pensa que não temos efetividade, que não existe eficiência, que não existe 

integração, que não existe entendimento. 

 O Parlamento é a Casa do entendimento. Alguns líderes, evidentemente, 

encaminham de uma forma, outros líderes encaminham de outra forma, e não 

havendo entendimento vota-se, que é um princípio básico da democracia. Aqui os 

encaminhamentos são infindáveis. Há trinta e tantos encaminhamentos, e as 

sessões do Congresso Nacional varam a meia-noite, vão à madrugada e dão o pior 

exemplo possível para o Brasil. 

 Sempre entendi, desde quando entrei na vida pública, como Vereador, 26 

anos atrás, que o Brasil precisava de reformas. Depois, passados quase 30 anos, 

estamos a fazer as reformas. E as reformas feitas — a PEC do Teto dos Gastos 

Públicos, a reforma trabalhista, a própria terceirização e a reforma da Previdência, 

que vem agora —, se não foram perfeitas, foram importantes para a economia 

brasileira, que dá sinais de crescimento real. Nós podemos crescer, no próximo ano, 

3%. 
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 O Ministro Meirelles disse que podemos chegar a 4%. Não acredito que 

podemos chegar a isso, mas se crescermos 2% no ano que vem e prepararmos a 

eleição para o próximo Presidente, para que ele possa implementar um novo plano 

de governo para os próximos 4 anos, o alicerce estará feito, e nós teríamos 

cumprido com a nossa obrigação, evidentemente, muitas vezes a contragosto. 

 Mas o mundo passou por reformas. A França já passou por reformas 

estruturais e ficou anos num conflito existencial permanente. Os Estados Unidos 

também passaram por reformas. O maior exemplo que nós temos é o da Grécia, que 

retardou suas reformas e efetivamente foi à falência. Foi à falência mesmo. Chegou 

a pedir socorro a quem aparecesse na frente. E agora, depois de tudo isso, é que 

houve a necessidade de corrigir os privilégios e o corporativismo, tanto público 

quanto privado. 

 O corporativismo não é só público. Não podemos culpar só o corporativismo 

público, porque o corporativismo privado também faz parte dessa correção que 

precisa ser feita para eliminar esses privilégios, para que a União possa arrecadar 

mais recursos, declarar guerra ao desperdício e fazer com que as coisas possam 

acontecer. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - V.Exa. me permite? 

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

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - V.Exa. me esclareceu uma coisa, 

com a qual eu estava encucado, sobre essa sua capacidade de negociação. V.Exa. 

disse que foi Vereador, e a minha emenda é no sentido de que todos os políticos 

passem pelo cargo de Vereador, para aprender esse estilo de governar. Nós 

colocamos a Dilma e foi um fracasso. Eu defendi a Dilma aqui, mas ela não tinha 

esse trato. Então, deveríamos obrigar os candidatos à Presidência da República a 

passarem pela Casa Pequena, digamos assim, nos Municípios. 

 Quero parabenizá-lo por esse entendimento. V.Exa. aprendeu muito como 

Vereador. Eu também sofri muito como Vereador, Presidente! (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sou eu que aprendo com 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - E a minha emenda aqui é para 

que todos os Deputados só possam se candidatar se antes passarem por lá, para 
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começarem a aprender o trato com o povo no dia a dia. O cara chega aqui já por 

cima e dá nisso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Interessante. Inclusive, eu sou 

da iniciativa privada e tenho uma consciência interessante a respeito do que é um 

administrador público e um administrador da iniciativa privada. Em síntese, há 

conceitos muito semelhantes, e uma diferença básica: na administração pública, 

para tudo o que o Executivo faz, precisa solicitar a aprovação do Congresso 

Nacional, formado por Deputados e Senadores, para sua execução. 

 Talvez tenha sido o grande defeito da Presidente Dilma essa falta de 

entendimento da necessidade do diálogo. Nem sempre podemos andar para frente, 

muitas vezes é preciso dar um passo atrás. Nem sempre se vence quando se 

aprova uma matéria. Pode-se vencer também quando não se aprova uma matéria, 

porque assim se aprende com os erros cometidos, com a forma de 

encaminhamento. 

 E essa vida é um eterno aprendizado. A cada dia que passa, aprendemos. 

Eu, cada vez mais, tenho aprendido muito aqui na Comissão Mista de Orçamento, 

uma Comissão importante. No início, eu havia relutado em assumi-la, mas como sou 

um homem destinado a esses desafios acabei assumindo-a e tenho muito prazer de 

conhecer e conviver com pessoas tão ilustres e importantes como os membros desta 

Comissão. Muito obrigado. (Palmas.) 

 Concluindo, vou suspender a nossa reunião de hoje, convocando a próxima 

para o dia 4 de dezembro, às 20 horas, para deliberarmos sobre os relatórios 

setoriais. Lembro que o Deputado Domingos Sávio, na quinta-feira da próxima 

semana, dia 7, vai comandar aqui uma audiência pública da maior relevância, em 

que estarão presentes o Ministro do Planejamento; o Ministro Vital do Rêgo, do 

TCU; o representante da ANFIP; e o Sr. Marcelo Caetano, da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda. Esse será um amplo e interessante debate 

para esclarecimento da reforma da Previdência que está vindo por aí. 

 Deputado Domingos Sávio, querido Deputado, um grande abraço para V.Exa. 

Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. 

 Antes de encerrar, lembro que, em seguida, neste plenário, daremos 

continuidade à solicitação do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 
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Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COI, através de audiência 

pública, na qual serão ouvidos representantes do TCU e dos seguintes órgãos: 

Fundação Oswaldo Cruz, HEMOBRÁS, Ministério da Integração Nacional, 

ELETROBRAS, ELETRONUCLEAR. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

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

José. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, nessa proposta do nosso 

nobre Deputado Domingos Sávio, eu queria apenas propor a inclusão do nome do 

Senador Paulo Paim, Presidente da CPI da Previdência, e do meu nome, como 

Relator da CPI da Previdência no Senado Federal, para participar dessa discussão 

da previdência pública que será feita na nossa Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu queria responder, 

Deputado Domingos Sávio, e, em seguida, V.Exa. responde. 

 Esse assunto, Senador Hélio José, nós discutimos no âmbito da Comissão e 

chegamos a uma conclusão simples. V.Exas., como membros do Congresso 

Nacional — Senado Federal e Câmara dos Deputados —, têm a palavra franca para 

se manifestar inclusive sem o tempo específico. Então, chegamos à conclusão, 

numa discussão entre os Deputados Bohn Gass, Jorge Solla, Domingos Sávio e 

Pedro Fernandes, de que nós faríamos o convite a quem mencionei, e V.Exa., como 

Relator da CPI da Previdência, teria assento na primeira carteira, junto com o 

Presidente Paulo Paim, para que pudesse enriquecer o debate a respeito dessa 

questão que eu acho extremamente importante. Inclusive fiz parte da CPI, e 

realmente há controvérsia com relação aos números da Previdência Social.

 Deputado Domingos Sávio, esta será uma audiência extremamente 

interessante, da qual certamente participará o Senador Hélio José e também o 

Presidente da CPI, Senador Paulo Paim. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Senador Dário Berger, com a sua 

permissão, quero apenas fazer coro com V.Exa. Eu já havia feito menção a isso e 

fico feliz de poder agora fazê-lo na presença do Senador Hélio José. 

 V.Exa., Senador Hélio José, e o Senador Paulo Paim são imprescindíveis. 

Obviamente, por serem membros do Congresso Nacional, não faz sentido convidá-
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los para dentro da sua própria Casa. A CMO é uma extensão dela, enquanto 

Comissão Mista do Congresso Nacional. 

 Pela experiência e pelo conhecimento que V.Exas. adquiriram trabalhando 

com a matéria, creio eu que o Presidente — que teve a generosidade de dizer que, 

se não estiver aqui, gostaria que eu presidisse a audiência — dará a V.Exas. o 

tempo que lhes for necessário, por tantas vezes quantas forem necessárias, para 

fazer as suas exposições e a defesa daquilo que acreditam ser o mais adequado e 

melhor para o País. 

 Outra coisa que eu mencionei é que, claro, aqui ninguém nunca vai cercear o 

debate político, porque esta é uma casa política, e o debate político é inerente à 

nossa vida parlamentar. Porém, o propósito primeiro da audiência pública é que nós 

tenhamos a oportunidade de colocar à frente de todos os Parlamentares e de todos 

os brasileiros a posição de algo que não pode ter duas verdades. Nós estamos 

falando de contabilidade pública. Pode haver uma interpretação de um jeito ou de 

outro, mas os números são absolutamente claros, e assim deve ser. 

 Portanto, nós teremos a exposição por parte das autoridades governamentais 

responsáveis pela pasta, dizendo quais são os números relativos à contabilidade 

pública. 

 A ANFIP, que tem proclamado entendimento diverso, terá a oportunidade de 

dizer quais números considera adequados; e o Tribunal de Contas, órgão 

responsável pela auditoria nas contas, mediará esse debate, trazendo a posição que 

tem com relação à auditoria que fez. 

 Portanto, antes mesmo de partirmos para um debate de natureza política e 

ideológica, nós teremos uma oportunidade ímpar de ter, de maneira bem 

transparente, a realidade dos números da Previdência — tanto a do regime público 

como a do regime privado —, que alcança 100% dos brasileiros. Com muita 

responsabilidade, interessa-nos, primeiro, ter essas informações para, depois, 

efetivamente votarmos com as nossas consciências aquilo que cada um julgar ser o 

melhor para o Brasil. V.Exa. será imprescindível. 

 Eu entendo — e houve consenso aqui, tanto de Deputados da base de 

Governo como de oposição — que esses convidados representam essa 
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possibilidade de termos as informações. Depois, o debate será livre entre nós, 

Senadores e Deputados. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, eu até concordo, em parte, 

com toda a argumentação de V.Exa. e a do meu amigo Deputado Domingos Sávio. 

Eu não tenho problema nenhum, como membro desta Comissão, como titular do 

COI, em não fazer parte da Mesa. Eu não tenho problema nenhum com isso. 

 Eu só acho que, numa casa como o Senado Federal, considerando o trabalho 

da CPI, que foi aprovado por unanimidade na Comissão, seria muito prudente que o 

Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão, fizesse um contraponto, porque lá 

nós ouvimos mais de 250 autoridades do País, todas as instituições. Nós fizemos o 

que o Governo deveria ter feito, mas não fez. 

 Então, sugiro que tenhamos representadas na mesa duas posições: ou a do 

Senador Paulo Paim ou a do Presidente da Pública Central do Servidor, que 

representa todos os servidores públicos, junto com a ANFIP, até para termos dois 

pontos favoráveis e dois contrários, porque o TCU tem, notadamente, uma posição 

totalmente contraditória às questões que colocamos na CPI. 

 O placar está 2 a 1, e eu acho que assim fica muito ruim. Então, para termos 

pelo menos um equilíbrio, sugiro que esteja à mesa ou o Senador Paulo Paim — 

seria o melhor para nós, pois está aqui representando a CPI, e até para prestigiar o 

Senado, que foi a casa que aprovou o projeto por unanimidade — ou a Pública 

Central do Servidor, representando todos os servidores públicos do País. 

 Era isso que eu queria sugerir para termos um acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está feita a sugestão. V.Exa. 

terá oportunidade de fazer os encaminhamentos na ocasião em que se instalar a 

audiência pública. 

 Vou suspender esta reunião, convocando outra para o dia 4 de dezembro de 

2017, segunda-feira, às 20 horas. 

 Convido mais uma vez os Parlamentares, sejam eles Senadores ou 
Senadoras, sejam eles Deputados ou Deputadas, sejam eles suplentes ou titulares, 
para estarem aqui na segunda-feira, às 20 horas, a fim de iniciarmos a discussão, a 
deliberação e a votação dos relatórios setoriais, que são pré-requisitos para a 
elaboração do relatório final. 
 Declaro suspensa a nossa reunião. 
 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Havendo número regimental, 

declaro reiniciada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, para apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Ordem do Dia. 

 De acordo com o art. 122 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, o Aviso nº 21, de 2017, do Tribunal de Contas da União, que trata de 

relatório de auditoria relativa à construção do Novo Centro de Processamento Final 

de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos, cujo Relator é o Deputado Hildo Rocha, foi 

encaminhado ao COI — Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 

Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, tendo em vista que não foi 

deliberado até o último dia do mês de novembro. 

Quando isso acontece, a remessa é feita diretamente ao COI, e assim nós 

estamos procedendo. Faço esse comunicado aos Srs. Parlamentares, tanto aos 

Deputados e Deputadas quanto aos Senadores e Senadoras. 

 Informo ao Plenário que há requerimento para inclusão na pauta dos 

relatórios setoriais ao PLOA 2018. De acordo com o art. 214, parágrafo único, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o requerimento não vai à apreciação do 

Plenário. 

Defiro então o presente requerimento. (Pausa.) 

 O art. 128 do Regimento Comum estabelece o seguinte: 

  Art. 128. A apreciação dos relatórios somente 

poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição, 

nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei 

orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do 

plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das 

demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse 

último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus 

membros. 

 Fiz a leitura do art. 128 para propor aos senhores membros da Comissão 

Mista a quebra do interstício. Se houver acordo do Plenário, é perfeitamente 

possível a deliberação pela dispensa dessa distribuição, como acabei de mencionar. 
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 Havendo concordância do Plenário, delibero pela aprovação da eliminação do 

interstício previsto no referido art. 128. (Pausa.) 

 Vamos passar então à apreciação dos relatórios setoriais. 

 Srs. Relatores Setoriais, de ordem do Presidente da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, informo que está convocada reunião 

para apreciação dos relatórios setoriais — eu nem precisaria fazer este comunicado, 

mas sigo orientação do Dr. Walbinson — no dia 4 de dezembro, segunda-feira, às 

20 horas. Portanto, solicito de V.Exas. a entrega dos respectivos relatórios no dia 2. 

 Isso efetivamente aconteceu. Os relatórios entregues são das seguintes áreas 

temáticas: Integração Nacional; Ciência e Tecnologia e Comunicações; Minas e 

Energia; Fazenda e Planejamento; Trabalho, Previdência e Assistência Social; 

Defesa e Justiça; Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e 

Relações Exteriores. 

 Com a área da Integração Nacional, ficou o Deputado Nelson Pellegrino; com 

a da Ciência e Tecnologia e Comunicações, o Senador Jorge Viana; com a de Minas 

e Energia, o Deputado Vander Loubet; com a da Fazenda e Planejamento, a 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende; com a de Trabalho, Previdência e 

Assistência Social, o Deputado Nilton Capixaba; com a de Defesa e Justiça, o 

Deputado Edio Lopes; com a da Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, 

MPU, DPU e Relações Exteriores, a Deputada Rosangela Gomes. 

 Passa-se à matéria extrapauta, conforme deliberado. Relatório Setorial da 

Área Temática IX — Minas e Energia. Relator Setorial: Deputado Vander Loubet, do 

PT de Mato Grosso do Sul. 

 Eu solicito ao Deputado Zé Carlos que seja o Relator ad hoc da Área 

Temática Minas e Energia. 

Deputado, V.Exa. tem a palavra para apresentar o relatório. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Senador Dário Berger, como V.Exa. 

mesmo frisou, trata-se do Relatório Setorial da Área Temática IX — Minas e Energia, 

elaborado pelo nosso Deputado Vander Loubet. Motivos fortes o impediram de estar 

aqui neste momento. Ele me pediu que fizesse a leitura, para não haver atraso em 

todos os trabalhos que temos neste final de ano. 
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 Há a proposta do Poder Executivo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares. Este relatório foi distribuído a todos os Parlamentares que estão 

aqui. Então eu peço permissão aos Deputados e Senadores para fazer uma leitura 

mais sintética. Uma vez que se trata de um relatório extenso, trarei uma forma 

resumida, para que possamos ter a compreensão necessária para votá-lo. 

 “A Área Temática IX compreende a programação orçamentária do Ministério 

de Minas e Energia. Os recursos programados para a área temática estão 

representados na Tabela 1.” 

 Essa tabela foi entregue aqui. Nela se mostra que, para a área fiscal e para a 

seguridade, serão aproximadamente 7 bilhões de reais; para investimentos, quase 

60 bilhões de reais. O total é de R$66.968.861.313,00. 

 “O destaque do orçamento desta área temática é o volume de investimentos, 

notadamente das empresas estatais.” 

 Srs. Deputados, Srs. Senadores, “foram apresentadas quatro emendas 

coletivas — todas de apropriação — ao orçamento fiscal de unidades orçamentárias 

do Ministério de Minas e Energia”. Essas quatro emendas foram aceitas pelo 

Deputado Vander Loubet, por meio de seu relatório. 

 Com base no que consta neste relatório, o Deputado Vander Loubet propõe 

“a aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN, na parte relativa à programação 

das unidades orçamentárias da Área Temática IX — Minas e Energia com as 

alterações propostas neste relatório decorrentes das emendas aprovadas por esta 

Relatoria” — as quatro emendas apresentadas. 

 “Sala da Comissão, em 30 de novembro de 2017. 

 Deputado Vander Loubet” 

 O Deputado propõe aos Srs. Deputados e aos Srs. Senadores que aprovem 

este relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Apresento meus 

agradecimentos ao Deputado Zé Carlos. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Não há quem queira discuti-lo. 

Não vamos votar o relatório hoje, como combinado, mas vamos encerrar a 

discussão. Porém, está preservado o direito a apresentar destaque, conforme 
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entendimento e acordo firmados no Colégio de Líderes. Vamos cumprir na íntegra o 

entendimento e o acordo. 

 Deputado Claudio Cajado, na ausência do Deputado Bohn Gass, que foi um 

interlocutor da Minoria e da Oposição com o qual buscamos um entendimento, 

consultamos o Deputado Zé Carlos e não há objeção quanto à leitura de todos os 

relatórios que porventura estejam aptos para tal, desde que preservados os 

destaques e a votação. 

 Encerra-se a discussão. Com isso nós podemos, graças a Deus, avançar 

bastante em relação a todos os relatórios, o que é interessante. 

O Senador Valdir Raupp, meu prezado e distinto amigo — ele nasceu em 

Santa Catarina, então contamos, no mínimo, com quatro Senadores que 

representam Santa Catarina —, informou-me que gostaria de proceder à leitura do 

relatório da área de transportes hoje também. 

 Preservados os destaques e a votação, há acordo nesta Comissão, e com 

base nisso procederemos. 

 Deputado Cajado, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, a Liderança do 

Governo não obsta nenhum tipo de leitura, desde que o Plenário, considerando 

aqueles partidos que fizeram o acordo no Colégio de Líderes, também concorde. Se 

o Deputado Zé Carlos, do PT, falar em nome do Líder Bohn Gass e não apresentar 

objeção, o Governo também não se opõe a que os Relatores aqui presentes façam a 

leitura. 

 A Liderança do Governo agradece a presença dos Deputados e dos 

Senadores. Cinco Senadores e dezenas de Deputados estão aqui hoje, uma 

segunda-feira, excepcionalmente, para podermos avançar nos relatórios setoriais e 

deixar o Relator, o Deputado Cacá Leão, com mais tempo para promover os ajustes 

necessários. 

 Inclusive, Deputado Zé Carlos, se V.Exa. concordar, podemos avançar na 

leitura dos demais. Eu fiz um acordo com o Deputado Bohn Gass e com os Líderes 

dos partidos que têm assento no Colégio de Líderes, acordamos ler os sete. Mas, se 

todos os que ali concordaram com isso também aqui aquiescerem, o Governo não 

obstará, pelo contrário, até agradecerá. 
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O Senador Valdir Raupp é um deles, o Deputado Júlio Cesar é outro — está 

aqui presente — que gostaria de proceder à leitura. Outros Deputados também 

estão presentes querendo aproveitar o dia e exaurir a leitura. Não haveria 

comprometimento da discussão, com a oportunidade de concluir a apresentação dos 

destaques e a votação do relatório. Poderíamos fazer o debate sem problema 

algum. 

 Então, Sr. Presidente, pediria a V.Exa. que consultasse os Líderes dos 

partidos aqui. Se concordarem, o Governo não tem objeção alguma. Seria feita 

apenas a leitura, sem que haja a votação dos destaques e do relatório. Assim 

avançaríamos bastante hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu já havia feito a consulta. 

Eu concedo a palavra ao Deputado Zé Carlos, só para confirmar então o que 

já havíamos estabelecido. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ CARLOS - Já conversei aqui com o nosso 

companheiro do PT. Também não há, por parte do PT, objeção a esse 

entendimento. 

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

Carlos e também ao Deputado Nelson Pellegrino. 

 Concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Boa 

noite a todos. 

 Sr. Presidente, eu não gostaria que fosse lido hoje o relatório da área da 

educação, caso ele esteja nesse rol. É um relatório de 400 páginas. Eu me 

manifesto relativamente à educação. Quero conhecer o relatório. Essa é uma área 

muito extensa. Mesmo que o relatório da educação seja entregue e haja alguém 

para fazer a leitura, eu não gostaria que fosse lido hoje. Nós já estamos tendo 

imensa boa vontade no que se refere a apresentação de relatório sem que se 

respeitem os prazos nem nada. Quanto ao da educação, eu gostaria de fazer esse 

pedido a V.Exa. 

 Solicito que, na medida do possível, em relação a algumas áreas mais 

densas, não fosse encerrada a discussão. Eu digo a mesma coisa sobre a saúde, 
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área social, porque nem conhecemos o texto ainda. Se o texto da educação foi 

entregue, isso foi feito agora. Eu acabei de recebê-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A solicitação de V.Exa. será 

atendida, até por que está previsto que o relatório setorial da educação não seja 

efetivamente lido hoje. A preocupação de V.Exa. é legítima, é justa. É importante 

que tenhamos conhecimento dessa matéria. V.Exa. faz um alerta sobre um ponto a 

respeito do qual já estávamos fazendo um encaminhamento, no sentido de que a 

leitura do relatório setorial da educação fosse efetivamente feita amanhã. 

Os prazos dos destaques irão até a apreciação e a leitura do último relatório. 

Como haverá relatório amanhã, os Srs. Parlamentares terão, de hoje até amanhã, 

até a leitura do último relatório, todo o tempo para apresentar os destaques. 

 Encerra-se a discussão aqui, mas eu, como V.Exa. tem percebido, jamais 

seria indelicado ao não abrir o debate a respeito de algum relatório, de alguma 

questão que porventura suscitasse interesse de membros desta Comissão. Portanto, 

eu acho que podemos seguir numa relação de confiança que acabamos 

estabelecendo ao longo dos encaminhamentos desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - A presença tem que ser marcada, mas 

parece que o sistema não está funcionando aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não está funcionando o 

computador? O Parlamentar que não registrou presença pode registrá-la através do 

microfone. Isso facilitará o registro. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - O Deputado Valtenir está 

presente. 

 O SR. DEPUTADO VENEZIANO VITAL DO RÊGO - O Deputado Veneziano 

Vital está presente. 

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

Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobre 

Senador, nós estamos nos posicionando, avalizados pelo PSDB, no sentido de 

também hipotecar solidariedade à proposta de V.Exa. Neste momento, é importante 

otimizarmos o tempo com a leitura dos relatórios setoriais, deixando aberto o prazo 

para apresentação de destaques. Isso vai fazer com que possamos otimizar o 
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calendário que V.Exa., lado a lado com o nosso Relator-Geral, está propondo. Eu 

acredito que isso otimiza os resultados desta Comissão e do Plenário. 

 Então, o PSDB se posiciona favoravelmente à condução dos trabalhos por 

V.Exa. com referência à leitura desses relatórios que já estão aptos para ser lidos. 

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Presidente, gostaria de registrar a 

presença do Deputado Misael Varella, suplente do Deputado Elmar Nascimento. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Presidente, peço que seja 

registrada no painel a presença do Deputado Nelson Pellegrino. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está registrada também a 

presença do Deputado Nelson Pellegrino. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Está registrada a presença do 

Deputado Federal Valtenir Pereira. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputada Carmen, V.Exa. 

pode registrar presença... (Pausa.) 

 Ah, V.Exa. já registrou presença! 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Eu quero fazer uma ponderação. 

A leitura dos relatórios que forem entregues agora não ficaria impedida, mas não 

deveríamos encerrar a discussão desses relatórios. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Esse alerta já tinha sido 

passado a mim pelo Relator-Geral do Orçamento, o Deputado Cacá Leão, que nos 

tem ajudado aqui na condução dos trabalhos. A discussão dessas matérias poderá 

ocorrer durante a apreciação dos destaques. 

 Como eu mencionei, a respeito de uma indagação da Professora Dorinha, é 

evidente que em nenhum momento deixei aqui de lhes conceder a palavra. Esta é 

uma Comissão. Nós temos que discutir mesmo, tirar as dúvidas, na medida do 

possível. Veja bem, se não houver pedido de discussão, considera-se a discussão 

encerrada. Caso contrário, nós reabriremos a discussão dos projetos que estamos 

apreciando aqui por meio de sua leitura. 

 Vamos ao próximo relatório, o Relatório Setorial da Área Temática IV — 

Integração Nacional. Relator Setorial: Deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. 
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 Quanto ao prazo para apresentação de destaques, os esclarecimentos já 

foram dados aqui. 

Passo a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino, para que apresente o 

relatório setorial referente ao Ministério da Integração Nacional. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, vou fazer um resumo, considerando que o meu 

relatório já foi disponibilizado, na íntegra, aos membros da Comissão. 

 Deputados, Deputadas, Senadores, Senadoras, este é o relatório setorial da 

Área Temática IV — Integração Nacional: 

 “1. Relatório 

 (...) 

Por designação do Presidente desta Comissão, coube-me, na condição de 

Relator Setorial, apreciar a proposta orçamentária relativa à Área Temática IV, 

constituída do Ministério da Integração Nacional, com suas respectivas Unidades 

Orçamentárias.” 

 A proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, em relação ao 

exercício de 2018, prevê 5,4 bilhões de reais para o Ministério da Integração 

Nacional. Esse valor é superior em R$ 1,1 bilhão relativamente à proposta 

orçamentária de 2017. 

 Esse aumento de recursos é observado, sobretudo, no âmbito da 

administração direta do Ministério da Integração Nacional, que teve uma elevação 

de 44,46% na sua proposta orçamentária de 2018, em relação à de 2017, 

totalizando R$ 1,1 bilhão. 

 Observamos que o principal gasto da Integração Nacional refere-se ao “grupo 

de investimentos, com dotação proposta de R$ 2,14 bilhões para 2018, 

representando 39,27% do total programado. Esse valor é 4,68% menor do que a 

proposta para 2017 e 46,82% menor que a despesa executada em 2016. 

Verificamos também que esse valor é 59,42% inferior ao montante autorizado até 

outubro de 2017”. 

 Quanto ao grupo de investimentos, vale salientar que o ponto forte do 

Ministério da Integração é o Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, que 

representa, na proposta para 2018, 94% do total investido, 2 bilhões de reais. 
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 Das programações de investimento na área Integração, cinco programas 

consomem 99,5% dos recursos. São eles: 

2084 - Recursos Hídricos; 

2077 - Agropecuária Sustentável; 

2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial; 

2068 - Saneamento Básico; 

2040 - Gestão de Riscos e de Desastres. 

Desses programas, o Recursos Hídricos é responsável por 88% dos recursos 

de investimentos e totaliza 1,9 bilhão de reais. 

 Os investimentos em obras do projeto Integração do Rio São Francisco 

somam quase 50% dos recursos do programa Recursos Hídricos, 892 milhões de 

reais. Há ainda obras importantes no Nordeste brasileiro, tais como: 

 10CT - Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano (obra com 

irregularidades graves apontadas pelo TCU) — R$ 76,29 milhões; 

 12G7 - Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no 

Estado da Paraíba (obra com irregularidades graves apontadas pelo TCU) — R$ 

222,45 milhões; 

 10F6 - Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco — R$ 

179,88 milhões; 

 152D - Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano — 

R$ 150,53 milhões. 

 Relativamente ao exercício de 2017, observa-se, na proposta para 2018, uma 

diminuição nos recursos para investimentos do Programa 2084 — Recursos 

Hídricos, tanto em relação à proposta ( 2,2%), quanto em relação ao autorizado 

(13,72%). 

 Especificamente em relação ao valor proposto para 2017, a diminuição mais 

significativa de recursos foi para as ações 12EP — Integração do Rio São Francisco 

com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste), que está 82% menor, com 

queda de R$ 142 milhões; e 12G6 — Recuperação de Reservatórios Estratégicos 

para Integração do Rio São Francisco, que está 45% menor, com queda de R$ 54 

milhões. 

 Dos Recursos Destinados à Irrigação. 
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 No tocante aos recursos totais destinados à irrigação, o art. 42 do ADCT, 

alterado pela Emenda Constitucional nº 89, de 2015, estabelece a obrigatoriedade 

de aplicação, durante 40 anos, de 20% desses recursos na Região Centro-Oeste e 

50% na Região Nordeste. 

 A análise da distribuição regional dos recursos de irrigação demonstra que o 

referido dispositivo constitucional foi atendido, pois a Região Centro-Oeste foi 

contemplada com 29,3% desse tipo de gasto, enquanto a Região Nordeste 

concentra 60,7% desses recursos. 

 Das Emendas Individuais e Coletivas. 

 Foram apresentadas 439 emendas à área de Integração Nacional: 370 

individuais, 6 de Comissões do Senado Federal, 1 de Comissão Mista do Congresso 

Nacional, 2 de Comissões da Câmara e 60 de bancadas estaduais. 

 Da Atuação da Relatoria 

 No Setor IV, duas emendas foram consideradas inadmitidas pelo CAE: 

 i. A Emenda nº 6007.0003, de apropriação, da Comissão Diretora do Senado 

Federal, por contrariar o disposto nos artigos 43 a 45 da Resolução nº 1, de 2006 — 

CN; 

 ii. A Emenda nº 7116.0016, de remanejamento, da bancada da Paraíba, por 

não atender o disposto nos artigos 35, 45, 48 ou 147, parágrafo único, da Resolução 

nº 1, de 2006 — CN. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Isso é uma discriminação 

com a Paraíba. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Não foi só a Paraíba. A Mesa 

do Senado Federal também não foi contemplada, infelizmente. A Paraíba está muito 

bem contemplada no meu relatório, Deputado. Não se preocupe! 

 Nas demais emendas, procedi à análise dos pleitos e promovi as adequações 

necessárias nas emendas individuais, bem como nas coletivas, cujos pedidos de 

alteração estavam formalmente registrados pelos autores em sistema específico 

desta CMO. Os ajustes foram realizados em conformidade com as regras 

regimentais vigentes e alinhados com as decisões e orientações prévias do CAE. 
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 Para atendimento das emendas de Comissão e das bancadas estaduais não 

impositivas apresentadas no Setorial IV, recebemos da Reserva de Recursos o valor 

de R$ 164,7 milhões, previamente definido no parecer preliminar do Relator-Geral. 

 Além desses valores, o parecer preliminar, no item V.22, Parte Especial, 

permitiu o cancelamento de dotações consignadas em investimentos (GND 4) e em 

inversões financeiras (GND 5). 

 Na realização desses cortes, não utilizei a totalidade do limite global de 

cancelamentos permitidos. Preservei os investimentos de baixo valor, inferiores a R$ 

1 milhão, constantes da proposta orçamentária, a fim de não prejudicar os já 

escassos recursos alocados pelo Poder Executivo. Em adição, mantive inalteradas 

as programações financiadas com recursos de aplicação de fonte vinculada. Na 

sequência, estabeleci um corte linear de 20% nas programações possíveis. 

 Desse modo, os recursos disponíveis para atendimento das emendas de 

bancadas e de Comissões totalizaram R$ 554,5 milhões.  

 No atendimento às emendas de apropriação não impositivas, priorizei 

solicitações pontuais condizentes com as competências desta área temática, 

direcionadas especialmente à ampliação da oferta de água, mediante a implantação 

de obras de infraestrutura hídrica, bem como ao fortalecimento de atividades 

produtivas voltadas ao desenvolvimento regional. 

 Além disso, atendi com maior ênfase as ações de revitalização da Bacia do 

Rio São Francisco e, também, as obras de integração do Rio São Francisco, tendo 

em vista que tais empreendimentos, considerados de forma complementar, são 

fundamentais para garantir a segurança hídrica das regiões beneficiadas. 

 Em relação às demais emendas de apropriação, procurei distribuir os 

recursos de forma mais isonômica, destinando R$ 3 milhões para as emendas de 

bancadas estaduais não impositivas e para as emendas de Comissões.  

 No tocante às emendas de remanejamento, procurei atender, sempre que 

possível, as demandas solicitadas, considerando as fontes de cancelamento 

propostas pelos autores. Nesses casos, também considerei os limites específicos 

aplicáveis a tal modalidade de emenda, bem como as diretrizes gerais de cortes e 

atendimentos implementadas neste relatório. 
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 É importante destacar que, no Setor IV, destinamos R$ 567,4 milhões para o 

atendimento de emendas impositivas de bancadas estaduais. Do total de recursos 

de emendas de bancadas estaduais impositivas apresentadas (cerca de R$ 3,1 

bilhões) para todos os setoriais, 18,5% foram direcionados para a área de 

Integração Nacional, o que demonstra a importância do setor. 

 Quanto às emendas impositivas individuais de Deputados e Senadores, 

atendemos o valor de R$ 556 milhões. 

 Assim sendo, do total de recursos solicitados a este setorial por Comissões, 

bancadas e congressistas (cerca de R$ 8,7 bilhões), atendemos o total de R$ 1,7 

bilhão, ou seja, ao final do ciclo setorial, adicionamos quase R$ 2 bilhões ao 

Ministério da Integração Nacional, aos R$ 5,4 bilhões da proposta do Poder 

Executivo, o que corresponde a um incremento de cerca de 31%. 

 Das Obras com Indícios de Irregularidades. 

 Conforme informações encaminhadas como subsídio à apreciação da Lei 

Orçamentária Anual de 2018, registro que o Anexo VI ao texto do PLOA 2018, Ofício 

0010/2017-TCU/Coinfra, de 1º de agosto de 2017, apontou a Programação nº 

18.544.2084.10CT.0027 (Canal do Sertão — Alagoas) no rol de empreendimentos 

com indício de irregularidade grave, com recomendação de retenção parcial de 

valores (Acórdão nº 2116/2016 — TCU/Plenário). Além dessa obra, por meio do 

Acórdão n° 2449/2017 — TCU/Plenário, acrescentou-se a este setorial a seguinte 

programação, também com indício de irregularidade grave, com recomendação de 

paralisação: Canal Adutor Vertente Litorânea, Paraíba, Funcional nº 

18.544.2084.12G7.0025. 

 Ressaltamos que os referidos empreendimentos constam da proposta 

orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo. Esta Relatoria, em estrito 

cumprimento aos dispositivos regimentais, não adotou nenhuma providência 

específica quanto à obra. O exame dessa programação, portanto, deverá ser 

efetuado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves — COl. 

 Voto do Relator 

 Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o 

exercício financeiro de 2018, no que concerne às Unidades Orçamentárias 
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constantes da Área Temática IV, nos termos apresentados pelo Poder Executivo, 

com as alterações decorrentes das emendas aprovadas. 

 Sr. Presidente, depois que eu disponibilizei este voto, ainda surgiram 

emendas de bancadas que tivemos que acrescentar. 

 Então, eu quero fazer uma complementação de voto nos seguintes termos: 

  “Da Relatoria da Área Temática IV — Integração 

Nacional, sobre o Projeto de Lei nº 20, de 2007-CN, que 

estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2018. 

  Relator: Deputado Nelson Pellegrino (PT/BA). 

 Conforme cronograma fixado pela Comissão Mista de Orçamento, entreguei o 

relatório da Área Temática IV — Integração Nacional no dia 1º de dezembro de 

2017, promovendo diligente análise de todas as emendas cadastradas até essa 

data. 

 Contudo, após a publicação deste relatório, tomei conhecimento da 

necessidade de transferência da Emenda nº 7108.0011, da bancada do Distrito 

Federal, da Área Temática I (Transporte) para a Área Temática IV (Integração 

Nacional). Destaco que a alteração foi solicitada pela bancada do Distrito Federal, 

mediante Solicitação nº 23 do Sistema Informatizado da CMO — SISEL e decorre de 

ajustes solicitados pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE. 

 Dessa forma, estou incorporando ao meu relatório a referida Emenda nº 

7108.0011, da bancada do Distrito Federal, com parecer pela aprovação parcial, no 

valor de R$3.049.907,00, na Unidade Orçamentária nº 53.101 — Ministério da 

Integração Nacional, conforme item 1 a seguir, devendo os relatórios pertinentes a 

esta Área Temáttica refletir as alterações decorrentes deste parecer. 

 Além disso, aproveito para incluir ajuste requerido no âmbito do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE. Trata-se de alteração de subtítulo da Emenda 

de Remanejamento nº 60110005, de autoria da Comissão de Desenvolvimento 

Regional e Turismo — CDR, mediante Solicitação nº 107 do Sistema Informatizado 

da CMO — SISEL, conforme item 2 a seguir.” 

 Em seguida, apresento a minha programação. 

 Este é o meu voto, com a respectiva complementação, Sr. Presidente. 
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 Muito obrigado. 

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

submeto a matéria à discussão. 

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

queria esclarecer uma dúvida sobre uma preocupação que tenho com o meu 

Estado, o Tocantins. Eu gostaria de saber do Relator se há alguma ação ou algum 

tipo de financiamento que trate da transposição do Rio Tocantins para o Rio São 

Francisco. 

 Eu vou apresentar um destaque. A área da Integração Nacional é 

extremamente importante. A bancada do Tocantins fez uma emenda impositiva e 

nós vamos contemplar todos os 137 Municípios do meu Estado com maquinário. 

 Logicamente eu vou fazer o destaque. O Relator fez um bom atendimento, 

mas vou fazer esse apelo em relação à questão da emenda de bancada.  

 O meu questionamento principal é em relação à transposição: há alguma 

menção ou alguma ação específica? 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Deputada, eu pedi que me 

trouxessem o relatório, mas, desde logo, já faço duas observações: as emendas 

impositivas apresentadas pela bancada foram incorporadas ao relatório. Em relação 

às emendas de bancada, quando não foi possível destinar o que foi pedido, 

destinamos pelo menos o valor mínimo de R$ 3 milhões — esse valor foi destinado 

a todas as emendas de bancada —, conforme já tinha sido disponibilizado pelo 

Relator-Geral no voto complementar. 

 Eu pedi que me trouxessem o relatório geral e vou analisar se há alguma 

ação específica em relação ao Rio Tocantins. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Obrigada. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Mas já adianto que a emenda 

impositiva obrigatoriamente tem que ser incorporada ao relatório — e foi. As 

emendas de bancada apresentadas também foram incorporadas, com a dotação 

que dei a todas as emendas: pelo menos R$ 3 milhões. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Só 

para esclarecer, a impositiva está contemplada. Consta o valor de R$ 68 milhões e 

250 mil. Está aqui no texto. A minha dúvida era em relação a esta emenda. É outro 

tema. Logicamente vou fazer um destaque para tentar recompor o valor dessa 

emenda impositiva, mas já vi que ela está contemplada pelo Relator Setorial. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. tem o prazo até a 

discussão da última Área Setorial. Então, podemos ficarmos bastante tranquilos. 

 Eu vou passar a palavra agora ao Deputado Valtenir Pereira. Em seguida, 

falarão o Deputado Raimundo Gomes de Matos e o Deputado Hildo Rocha. 

 Tem a palavra o Deputado Valtenir Pereira. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, nobres pares, nós 

apresentamos uma emenda de bancada para o Estado de Mato Grosso, a fim de 

atender à Defesa Civil. 

 Todo ano, quando fortes chuvas caem nos 903 mil quilômetros quadrados do 

Estado de Mato Grosso, pontes são danificadas, bueiros e aterros se rompem, 

atoleiros se formam e comunidades acabam ficando isoladas. Isso prejudica muito o 

escoamento da safra e o transporte escolar. 

 Nós fizemos uma gestão junto a este Relator Setorial, o Deputado Nelson 

Pellegrino, que foi generoso com Mato Grosso. Ainda assim, vamos fazer um 

destaque pedindo uma recomposição, porque isso não é suficiente para atender à 

demanda do Estado de Mato Grosso. 

 Existia uma prática: o orçamento da Defesa Civil era elaborado através de 

medida provisória. No entanto, o Tribunal de Contas da União proibiu esse reforço 

orçamentário à Defesa Civil. Então, a previsão orçamentária tem que estar no 

Orçamento da União. 

 Hoje Mato Grosso tem mais de R$ 80 milhões aprovados para a Defesa Civil, 

para as pontes e os bueiros de concreto, mas ainda não houve empenho 

exatamente por falta da questão orçamentária. Então, eu farei um destaque. 

 Agradeço a boa vontade a este Relator Setorial, o Deputado Nelson 

Pellegrino, que nos atendeu muito bem, analisou o pleito e foi muito sensível. Nós 

vamos trabalhar com o Relator-Geral, para chegarmos ao patamar de recursos de 

que Mato Grosso está precisando. 
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 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

V.Exa. e também o Deputado Nelson Pellegrino, que realmente se destaca como um 

dos Parlamentares mais brilhantes do Congresso Nacional. 

 Tem a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobres 

Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, quero saudar o nosso Deputado 

Nelson Pellegrino pelo seu trabalho, mas ressalto que me causou surpresa o 

tratamento que ele considerou isonômico, mas eu não estou considerando. Refiro-

me ao cancelamento de R$ 105 milhões para o Estado do Ceará, para a 

transposição. 

 Nesse relatório, que eu li detalhadamente, nobres Senadores e Deputados, 

há o cancelamento de R$ 105 milhões da integração do Rio São Francisco com a 

Bacia do Rio Jaguaribe, no Estado do Ceará. Para a integração das bacias 

hidrográficas do Estado do Ceará, houve o cancelamento de R$ 24 milhões. Para a 

manutenção do projeto de integração do Rio São Francisco na Região Nordeste, 

houve o cancelamento de R$ 54 milhões. 

 Que forma isonômica é essa, se há um acréscimo não impositivo de R$ 238 

milhões para a bancada da Bahia?! Eu vou apresentar um destaque. Nós da 

bancada vamos nos posicionar aqui na Comissão, porque é inadmissível um 

cancelamento tão expressivo. 

 Ainda ontem, domingo, eu estive no Estado do Ceará e vi que o Castanhão, 

uma bacia de 8 bilhões de metros cúbicos de água, está no volume morto. As 

indústrias da região metropolitana vão parar. Vai faltar água no Estado do Ceará! 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - V.Exa. me permite dialogar? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Eu estou concluindo. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - V.Exa. terá o tempo 

que, com certeza, o nosso Senador irá conceder. 

 Está constando neste relatório: menos, menos, menos! 
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 Foram feitas várias mobilizações suprapartidárias de bancada em relação à 

situação hídrica no Estado do Ceará. Só nesses três cancelamentos são mais de R$ 

150 milhões. 

 Então, eu queria saber como seria justificável esse procedimento, se houve 

esse acréscimo de R$ 238 milhões para a Bahia. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Posso falar, Sr. Presidente? 

(Pausa.) 

 Primeiro, Deputado, se V.Exa. ler atentamente o meu relatório, vai ver que eu 

preservei todas as programações que estão abaixo de R$ 1 milhão. Eu não fiz 

cortes. Além disso, adotei um critério linear de 20% — inclusive, é o que a resolução 

me permite. Então, não foram cortados recursos só do Ceará, foram cortados de 

todos os Estados. Mas eu procurei fazer recomposições. 

 É importante lembrar a V.Exa. que a maior parte do Rio São Francisco passa 

pelo Estado da Bahia, com exceção de Minas Gerais, onde está a nascente do rio. É 

na Bahia que o rio precisa de ações; caso contrário, não vai nem haver rio para 

transpor para a Paraíba ou para o Ceará. A água que está chegando ao Ceará vai 

do São Francisco. Se não recuperarmos as matas ciliares e não tratarmos da região 

por onde passa a maior extensão do rio, que é o Estado da Bahia, não vai haver 

nem água para o Ceará. 

 É preciso fazer a recuperação do rio. Há a estimativa de que nós 

precisaríamos de cerca de R$ 800 milhões por ano, durante 10 anos, para 

efetivamente recuperarmos o rio e não faltar água para o Ceará. 

 Então, Deputado, o critério que eu utilizei foi isonômico: cortei 20%, que é o 

permitido. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, vamos 

cancelar as obras. O tratamento dado a Minas Gerais não foi esse, não! 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Foram 20%. O corte foi linear. 

V.Exa. pode verificar. O corte foi linear. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - O nobre Relator, 

Deputado Cacá Leão, vai... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Só não houve corte linear nas 

obras abaixo de R$ 1 milhão e nas obras de recuperação do Rio São Francisco, que 
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resolvemos não comprometer. Fora isso, eu adotei um critério isonômico não só 

para a distribuição de recursos para emendas de bancada, mas também para 

alocação. 

 É evidente que nós demos um tratamento especial — infelizmente não vinha 

sendo dado — ao Rio São Francisco, cuja maior extensão passa pelo Estado da 

Bahia. Se não tratarmos do Rio São Francisco na Bahia, não haverá água para o 

Ceará, a Paraíba, ou seja, para o Nordeste acima. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - V.Exas. não deveriam 

nem ter começado. O Governo do PT não deveria nem ter começado a 

transposição, já que não foi feita a revitalização. Passaram 12 anos sem fazer a 

revitalização, 12 anos fazendo publicidade... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Mas eu vi muita gente do seu 

Estado comemorando a chegada da água! E vão comemorar cada vez mais! 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - ...sem ter a obra 

conclusa.  

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Se V.Exa. é contra o projeto, 

vá dizer isso no seu Estado! A população é a favor! 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nós vamos questionar 

esse procedimento com o Relator-Geral. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Se V.Exa. é contra o projeto, 

vá ao seu Estado dizer que é contra! A população lá é a favor! Vá para a margem 

onde há a transposição dizer que é contra, não aqui! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Passo a palavra ao Deputado 

Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, eu queria fazer um 

questionamento ao Relator, porque nós colocamos duas emendas impositivas de 

bancada para o Maranhão, destinadas à CODEVASF: uma para a saúde, outra para 

o Ministério da Integração. Eram R$ 90 milhões, mas aqui está constando só R$ 64 

milhões. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Todas as emendas impositivas 

foram acatadas como vieram. Não houve cortes, até porque são impositivas. Elas 

foram incorporadas como vieram das bancadas. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Então, vamos pegar a ata e confrontar. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Só para V.Exa. ter 

conhecimento, isso aconteceu inclusive na Bahia, com uma emenda impositiva. Se 

V.Exa. verificar, verá que, no ano passado, nós tivemos um corte de quase 40% das 

emendas impositivas. Neste ano, o parecer preliminar já adotou essa medida. As 

emendas já vieram com o corte. Então, isso não foi feito pelo Relator, foi feito pelo 

parecer preliminar. V.Exa. tem que estudar isso também. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas cortaram só de uma e não 

cortaram da outra? 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O corte foi geral. O corte não 

feito pelo Relator, mas pelo relatório preliminar. Em compensação, ao contrário do 

ano passado, o que está lá é o número final. Pelo menos isso é o que está sendo 

apontado. 

 No ano passado, por exemplo, nós fizemos uma emenda de R$ 110 milhões 

para a saúde, mas o valor caiu para R$ 56 milhões. Uma outra emenda feita para o 

Ministério da Agricultura caiu para R$ 54 milhões. Neste ano, parece-me que o corte 

já foi feito e a emenda já está dimensionada com base no corte previsto. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Com relação ao tratamento dispensado 

à CODEVASF, eu vi aqui um corte muito grande. Eu queria saber se V.Exa. fez essa 

correção, até porque, na Bahia e em Pernambuco, a CODEVASF foi pioneira. Eu 

percebi que houve um corte muito grande. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Não, Deputado. 

 Eu volto a dizer o que disse ao Deputado Raimundo Gomes de Matos: o corte 

foi linear. O corte foi de 20% na programação geral em que não havia emendas 

abaixo de R$ 1 milhão. O dinheiro foi redistribuído. Inclusive, procuramos fortalecer 

as ações de revitalização tanto da CODEVASF quanto do DNOCS. Não houve corte 

acima de 20%. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O DNOCS praticamente só funciona no 

Ceará. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Não! O DNOCS funciona no 

Nordeste todo! 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Se V.Exa. for ver o desembolso do 

DNOCS... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O nome já diz: Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É bonito o nome, mas, se V.Exa. for 

ver... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O DNOCS funciona em todo o 

Semiárido. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Se V.Exa. for ver o desembolso do 

DNOCS, perceberá que quase 90% são para o Ceará. V.Exa. pode ver como foi 

neste ano e pode ver como foi no ano passado. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Deputado, aí o problema não é 

meu, o problema é de quem dirige o DNOCS.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - A CODEVASF está no Nordeste todo, 

atende o Nordeste todo e tem um trabalho de desenvolvimento. O DNOCS é só 

enrolação — não quero dizer outra palavra. Nós sabemos como funciona aquilo ali. 

Eu achei que o negócio ficou meio ruim. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Não vou entrar nesse mérito, 

Deputado. Não sou o gestor do DNOCS.  

 Eu apliquei o critério que eu disse. Havia um recurso destinado, um recurso 

consignado. Eu fiz o corte e procurei preservar os programas. Isso não ocorreu 

especificamente com programas do Estado do Ceará. Foi dessa forma também em 

outros Estados. Eu procurei preservá-los, não fazendo o corte conforme a resolução 

e o parecer preliminar, para não inviabilizar as ações. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - A sua ação é limitada ao 

relatório. A execução já é... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Aí já não é mais problema 

meu. A execução é um problema no qual não posso me imiscuir. 

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

(Pausa.)  

 Está encerrada a discussão preliminar. 
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 Deputado Nelson Pellegrino, nós poderemos voltar à discussão na 

apresentação dos destaques, conforme estabelecido. 

 Volto a alertar que fica aberto o prazo para apresentação dos destaques. 

 Vamos ao relatório setorial da Área Temática XV — Defesa e Justiça. 

 Com a palavra o Deputado Edio Lopes, para a apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Obrigado, Sr. Presidente. 

 “Nos termos do art. 165, caput e § 5º, da Constituição Federal, combinado 

com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o 

Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o Projeto 

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

exercício financeiro de 2018. 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, coube a esta Relatoria a missão de apreciar a 

proposta orçamentária da Área Temática XV — Defesa e Justiça, que abrange os 

programas de trabalho do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública e do Ministério dos Direitos Humanos, conforme consta do Anexo 

I do Parecer Preliminar aprovado por esta Comissão, e propor relatório setorial 

incorporando as emendas à despesa apresentadas às programações dos referidos 

órgãos. 

 Neste relatório, examinamos a execução orçamentária recente, conforme 

disposto no art. 70, inciso I, alínea b, da Resolução nº 1, de 2006-CN, e no item 

38.I.b da Parte Especial do Parecer Preliminar. Ademais, fizemos constar outros 

aspectos obrigatórios definidos pelos normativos vigentes, a exemplo dos efeitos de 

créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício de 

2017.” 

 Sr. Presidente, com a vênia de V.Exa. e dos ilustres pares, eu vou 

diretamente ao voto, a fim de ganharmos tempo para permitir a leitura do maior 

número de relatórios nesta noite. 

 “A par das restrições de recursos que esta Relatoria teve, é notório o fato de 

que muitos projetos importantes estão sendo comtemplados em valores muito 

inferiores ao ideal e, em alguns casos, inferiores até ao mínimo necessário. 
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 Diante disso, apresentamos algumas sugestões ao Relator-Geral, para que 

avalie a possibilidade de recomposição das programações canceladas e de 

destinação de recursos adicionais às programações objeto das emendas coletivas, 

especialmente na suplementação das seguintes ações: 

 1) 8855 – Fortalecimento da Política Nacional de Segurança Pública; 

 2) 123B – Desenvolvimento do Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas 

(Projeto KC-X); 

 3) 14XJ – Aquisição do Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto 

KC-390); 

 4) 14T5 – Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Fronteiras — 

SISFRON; 

 5) 14T4 – Implantação do Projeto Guarani; 

 6) 123G – Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e 

Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares; 

 7) 123I – Construção de Submarinos Convencionais; 

 8) 123H – Construção de Submarino de Propulsão Nuclear.” 

 Sr. Presidente, eu faço essa distinção dentro do meu relatório por entender 

que, dentro da limitação que nos fora imposta, não conseguimos avançar no mínimo 

necessário para atender esses projetos de vital importância para a segurança 

nacional. Por isso, estamos tomando a ousadia de propor ao ilustre Relator que olhe 

com carinho a melhoria desses orçamentos. 

 “Voto. 

 Preliminarmente à manifestação quanto ao mérito do projeto e das emendas, 

vale observar que a Emenda nº 71150008 foi considerada inadmitida pela CMO, 

conforme Relatório CAE aprovado na sessão de 29 de novembro de 2017. Portanto, 

não nos manifestaremos quanto ao seu mérito.  

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017-

CN, na parte referente aos órgãos da Área Temática XV — Defesa e Justiça, com as 

alterações oriundas das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente, conforme 

discriminado em anexo, e pela rejeição da Emenda de Remanejamento nº 

60110006.” 
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 Sr. Presidente, apresentamos uma complementação de voto ao relatório 

apresentado à Área Temática XV. 

 “Em virtude de observação de incorreção na codificação da programação 

objeto de emendas, propomos ajustes, sem alteração de objeto de programação ou 

de valores, conforme segue: 

 Item 1: Emenda 60090002. 

 Onde se lê 215J.7000, leia-se 215J.0001. 

 Item 2: Emenda 50200001. 

 Onde se lê 14T0.7000, leia-se 14T0.0001. 

 Item3: Emenda 18180007. 

 Onde se lê 20XK.3805, leia-se 20XK.7028.  

 Item 4: Emenda 71140012. 

 Onde se lê 156O.0031, leia-se 156O.7002. 

 Item 5: Emenda 71200008. 

 Onde se lê 20XN.0033, leia-se 20XN.7004. 

 Item 6: Emenda 50200001. 

 Onde se lê RP 2, leia-se RP 3. 

 Item 7: Emenda 60020001. 

 Onde se lê RP 2, leia-se RP 3.” 

 Este é o nosso relatório, Sr. Presidente. 

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

apresentado pelo Deputado Edio Lopes. 

 Tem a palavra a Deputada Professora Dorinha. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Em 

relação ao relatório, eu sei que o Relator Setorial tem o seu limite, assim como o 

Relator-Geral, o Deputado Cacá Leão, em virtude das limitações orçamentárias, mas 

eu queria fazer um apelo em relação a duas áreas importantes. 

 Uma delas é a FUNAI, que está ligada à área da Justiça. No meu Estado, há 

uma presença muito forte das etnias indígenas. Infelizmente a FUNAI vem sendo 

extremamente fragilizada ano após ano. Não é uma coisa deste Governo, é uma 

ação em virtude de várias situações específicas do próprio Orçamento e até da 

pouca importância dada à FUNAI. O corte foi muito grande. 
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 Em relação ao combate à violência contra a mulher, eu vou apresentar um 

destaque também. A Comissão faz um apelo, porque milhares de mulheres são 

violentadas e morrem a cada hora, e o orçamento destinado foi de R$ 100 mil, 

logicamente em função das limitações. Um país que tem os números que temos em 

relação à violência contra a mulher precisa fazer um esforço para melhorar essa 

estrutura. 

 Eu quero fazer uma pergunta sobre outra questão, Sr. Presidente. Por 

exemplo, para fazer um destaque para a recomposição do orçamento de ciência e 

tecnologia, eu preciso pegar a assinatura do Presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia? Para fazer um destaque para a bancada do meu Estado, eu preciso que 

o Coordenador-Geral da bancada o assine? Do ponto de vista regimental, basta ser 

membro da CMO. 

 Esse é o questionamento que faço.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, se eu não fosse membro, eu precisaria; mas, como membro, eu não 

preciso. No entanto, o sistema está me pedindo isso. Estou aqui na Comissão para 

discutir o Orçamento. Não faz sentido se exigir que eu vá atrás de um Presidente de 

Comissão ou do Líder da minha bancada. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não faz nenhum sentido, Sr. 

Presidente. Nunca foi assim! Como é que eu faço parte de uma bancada e não 

posso...  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O art. 138, na Seção III, é 

específico com relação aos destaques e estabelece o seguinte: 

  Art. 138. No âmbito da CMO poderão ser 

apresentados destaques a requerimento de:  

  I - membro da CMO;  

  II - coordenador de Bancada Estadual ou membro 

da CMO por ele autorizado. 

 Não é preciso seguirmos com esse questionamento. Eu respondo a V.Exa.: 

como membro da Comissão, V.Exa. pode apresentar destaque. No entanto, quando 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1871/17  04/12/2017 
 
 

 25

se trata de destaque de bancada, é necessária a autorização do coordenador da 

bancada. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 Nunca foi assim! Se faço parte da bancada e sou membro da CMO, como é 

que eu não posso apresentar um destaque? Não é verdade. Quem pode apresentar 

destaque? Primeiro, quem é membro da CMO; segundo, o coordenador que não 

seja da CMO, desde que se utilize de um Deputado da CMO. 

 Foi assim que eu interpretei. Só pode ser assim!  

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Sr. Presidente, as emendas 

de bancada têm que ser apresentadas pelos coordenadores de bancada. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É uma falta de respeito dizer que 

eu não posso, em nome da bancada do Rio de Janeiro, apresentar emenda. O que é 

isso?! Então, para que serve ser membro da CMO se eu não posso defender o meu 

Estado? 

 Isso não existe. Isso não faz nenhum sentido. Vamos ser justos! As emendas 

de todos os Deputados são aprovadas automaticamente. Então, não é para isso que 

estamos aqui. Não se trata de emendas individuais, mas exatamente de emendas 

de bancada, de emendas de Comissão, que são as temáticas de cada um. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas o destaque ainda não está 

encerrado. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não estou dizendo que o 

destaque está encerrado, Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Como é emenda de bancada, o 

coordenador tem que... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não existe isso. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sempre foi assim. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, nunca foi assim. Eu fiquei 12 

anos nesta Comissão, e nunca foi assim. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Mas há emendas que não 

são impositivas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Já que há certa divergência, 

eu vou ler novamente o art. 138 do Regimento Comum: 
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  Art. 138. No âmbito da CMO poderão ser 

apresentados destaques a requerimento de:  

  I - membro da CMO;  

  II - coordenador de Bancada Estadual ou membro 

da CMO por ele autorizado. 

 Quando se tratar de emenda de bancada, poderá apresentar destaque o 

coordenador da bancada estadual ou o membro da CMO por ele autorizado, ou seja, 

é só ter a autorização do coordenador da bancada, sem problema nenhum. 

 Na verdade, quem apresenta o destaque é o membro da Comissão Mista de 

Orçamento, mas com autorização do coordenador da bancada, o que é muito justo e 

legítimo, uma vez que, se a emenda é de bancada, o membro da CMO não teria, 

vamos dizer assim, autonomia para desfazer uma emenda de bancada, que foi 

amplamente discutida. 

 Vou passar a palavra ao Relator, o Deputado Edio Lopes. 

 Em seguida, falará o Deputado Toninho Wandscheer. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, só a título de informação e 

esclarecimento, em especial à Deputada Professora Dorinha, registro que eu 

também fiquei sentido com relação ao meu relatório no que diz respeito à FUNAI. 

Nós acatamos o relatório do jeito que veio no PLOA.  

 Quanto ao etnodesenvolvimento, infelizmente não havia nenhuma emenda 

para o setor. Portanto, nós ficamos impossibilitados de apresentar qualquer emenda 

nesse sentido. Não fizemos nenhum corte nos recursos da FUNAI.  

 Quanto à questão da violência contra a mulher ou das políticas públicas com 

relação à mulher, a área não está afeta ao meu relatório, está vinculada ao relatório 

da Área Temática da Presidência.  

 São esses os esclarecimentos, Sr. Presidente.  

 Quero também dizer da enorme dificuldade que nós encontramos. Este setor 

recebeu 984 emendas, um recorde de emendas apresentadas. Nós tivemos um 

valor muito aquém do mínimo necessário para que pudéssemos contemplar 

razoavelmente toda a demanda. Todavia, não rejeitamos uma única emenda e 

colocamos os valores que nos foram permitidos, dada a estreiteza do Orçamento, 
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que ora discutimos. Com isso, deixamos aberta a possibilidade de rediscussão com 

o Relator-Geral, no momento oportuno.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento. 

 Desculpe-me, Deputado Edio, mas a ação quanto à violência contra a mulher 

está no seu relatório. Eu fui Relatora Setorial e sei que V.Exa. tem um limite, mas 

devo esclarecer que há ação específica ligada à área da mulher. 

 Nós vamos fazer o destaque para a recomposição.  

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

Toninho Wandscheer.  

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Sr. Presidente, deve-se 

esclarecer que nenhum Deputado pode alterar nenhuma emenda de bancada, a não 

ser que, em uma reunião com a bancada, isso seja decidido pela bancada. Isso não 

é retirar prerrogativa de membro da Comissão. O problema é que, às vezes, nós que 

coordenamos bancada temos dificuldade até de encontrar os Deputados para 

discutir.  

 Então, essa é uma prerrogativa da bancada, não é nem do coordenador da 

bancada. Temos que ter esse cuidado, senão podemos desestabilizar uma emenda. 

Agora mesmo estava aqui o Deputado Rubens Bueno, que queria que nós 

interviéssemos. Falei a ele que precisamos fazer uma reunião da bancada para 

tomar essas decisões; do contrário, não será possível alterar aquilo que foi decidido 

anteriormente.  

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

esclarecimento.  

 Passo a palavra ao Deputado Valtenir Pereira. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, eu quero apenas 

fazer um registro.  

 Realmente, a Resolução nº 1 é muito boa em vários aspectos, mas em alguns 

ela peca. Nós estamos em um processo legislativo, as bancadas se reúnem e 

incluem emendas. O.k. Então o start, o início, a provocação é realmente da 

coordenação da bancada. Agora, a partir daí, o processo legislativo deve se 

desenvolver livremente. 
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 Eu concordo, a leitura está correta, a interpretação está correta: precisa-se 

mesmo da autorização do coordenador da bancada. Mas eu vejo uma incongruência 

nessa exigência, porque nós somos Parlamentares. Por exemplo, eu não vou fazer 

nenhuma emenda para prejudicar o meu Estado. Queremos fazer destaque para 

aumentar, para ampliar, para melhorar a performance.  

 Então, eu entendo que é importante depois discutirmos, debatermos, para 

melhorar essa resolução. Em alguns aspectos ela peca. 

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

ordem. 

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

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Quero dar só uma explicação. Eu 

não vou nem entrar no mérito de se é justo ou injusto, porém o objetivo foi: quando o 

coordenador, representando a bancada, apresentar as emendas, um destaque pode 

modificar todo o conjunto que a bancada decidiu. Então, o Deputado membro da 

CMO pode modificar o que o colegiado da bancada do Estado fez. É por isso que o 

coordenador precisa assinar, delegando atribuição para que o membro possa alterar 

a emenda. 

 Agora, qualquer membro da CMO que tenha, por exemplo, uma emenda de 

bancada de Comissão, sendo membro dessa Comissão, pode fazer o destaque; não 

membro não pode. Nesse caso a resolução é clara. 

 Então, se for o caso de alterar isso, a questão é outra, mas sempre foi assim, 

Deputada Laura. Eu afirmo a V.Exa. que sempre foi assim. Nas vezes em que tentei 

impor destaque, de 2007 para cá, sempre foi assim. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu não posso afirmar se 

sempre foi assim porque estou chegando agora, mas me parece, Líder Cajado, que 

o inciso II é letra portuguesa: compete ao coordenador da bancada estadual ou 

membro da Comissão por ele autorizado. Eu concordo que evidentemente nenhum 

Parlamentar vai ser irresponsável de apresentar um destaque desfigurando uma 

emenda de bancada. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É possível.  
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 Essa matéria está vencida, e acho que está esclarecida. 

 Passo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, na realidade, 

sempre foi assim depois de 2007, da Resolução nº 1. É preciso autorização do 

coordenador, até porque é praxe aqui o Relator-Geral se reunir depois com as 

bancadas e dividir a reserva técnica. Não sei se o nome é bem esse, reserva 

técnica, mas sempre há aquele saldozinho. Digo isso só para dirimir as dúvidas.  

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

 Em que fase nós estamos mesmo? (Pausa.) Continua em discussão...  

 Eu vou passar a palavra primeiro à Deputada Laura Carneiro, que a está 

pedindo há algum tempo, e em seguida a V.Exa., Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vou ser bem 

rápida. Queria dizer da minha preocupação — talvez o Deputado Edio possa nos 

ajudar — com os critérios que foram utilizados. Eu sou de duas das Comissões. A 

primeira trata da violência contra a mulher. A emenda foi acolhida em 100 mil reais, 

o que significa muito pouco quando diz respeito à violência em todo o País. 

 Em relação à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado, não entendi bem qual foi o critério. Enquanto, pelo fortalecimento das 

instituições de segurança pública, o Ministério da Justiça recebeu 1 milhão, o 

Comando do Exército recebeu 60 milhões. 

 Eu não tenho nada contra o Comando do Exército, mas como... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

  A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Imagina! Eu só estou tentando 

entender qual foi o critério. Por que um recebe 60 e outro recebe 1? Outro recebe 30 

mil reais. O apoio à modernização das instituições de segurança pública, que foi a 

emenda mais importante que nós votamos em relação à segurança pública, tem 70 

mil reais. E a emenda que trata do monitoramento das fronteiras, que também é 

muito importante, tem 60. Eu só queria entender o critério. 

 Na bancada do Rio de Janeiro, a primeira emenda efetivamente, a que trata 

de modernização e equipamentos da área da Polícia Militar, é uma das nossas 

prioridades, mas eu fiquei impressionada com que só na área da... Também não 

entendi como foram compostos esses valores nas emendas de bancada do Rio. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1871/17  04/12/2017 
 
 

 30

 Quero só entender o critério. Fora a emenda que trata da questão da violência 

contra a mulher, que não tem dinheiro nenhum, ou quase nada, quase zero, as 

outras têm até um dinheirinho. Só não sei bem que critério foi utilizado para a 

composição dos valores. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Edio Lopes, vou 

fazer a V.Exa. a sugestão de nós ouvirmos também a Deputada Carmen. Como elas 

são legítimas representantes das mulheres, da defesa dos interesses das mulheres 

— a Secretaria de Políticas para as Mulheres está subordinada ao Ministério da 

Justiça —, quem sabe as dúvidas são semelhantes e V.Exa. pode responder às 

duas Parlamentares? 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Só para que quem estiver nos 

acompanhando não tenha tantas dúvidas quanto nós temos neste momento, digo 

que a Secretaria de Política para as Mulheres saiu do Ministério da Justiça e está na 

Presidência da República. Então, as emendas devem estar no relatório da nossa 

colega Deputada Rosangela Gomes. Uma emenda nossa, da Comissão, bem 

destacada pela Deputada Dorinha, só foi acolhida parcialmente. Essa emenda é 

mais genérica e trata também da questão da violência, que foi indicada para o 

Ministério da Justiça, em que pese não reduzir, não minimizar, o fato de ser apenas 

100 mil reais. 

 Eu só fico mais tranquila porque as emendas da Comissão da Mulher e as 

que tratam da violência contra a mulher estão no relatório — vamos acompanhar 

para ver se ficaram assegurados os recursos necessários — da Deputada 

Rosangela Gomes. Elas se referem à Presidência, onde está hoje alocada a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - No relatório da Deputada 

Rosangela estão 10 milhões. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Primeiro, essa é uma questão matemática 

e uma questão de priorização. Essa é a triste realidade em que vivemos. 

 Calculadas as 984 emendas que nós recebemos pela margem que nos fora 

destinada pelo Relator, nós, de forma equânime, teríamos que destinar apenas 260 

mil reais para cada emenda. 
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 Então, nós adotamos rigorosamente um critério, Sr. Presidente: na área de 

segurança, principalmente na área do Ministério da Justiça — nossos assessores, e 

aqui eu destaco o brilhantíssimo trabalho feito pelo assessor da Comissão, Sr. 

Fidelis, entre outros companheiros —, nós fizemos, Deputado Cajado, um estudo, 

nos últimos 3 anos, de como se comportaram os orçamentos das diversas áreas. 

Uma área teve zero de orçamento executado no ano passado; outra área teve 20% 

de orçamento executado, outra, 50%. Nós adotamos o seguinte critério: essas áreas 

em que nos últimos 3 anos não houve orçamento executado e há uma margem 

significativa que poderia custear, por exemplo, outras políticas públicas, nós 

carregamos na tesoura, dentro de um mix daquilo que essas áreas têm demonstrado 

de capacidade de execução. Foi esse o critério que nós usamos. Na maioria das 

emendas, 1 milhão de reais. E aí nós fomos escalonando dentro daquilo que 

podíamos. 

 Quanto à questão da mulher, a Deputada Carmen é providencial no 

esclarecimento que faz. A emenda que nós relatamos, Sr. Presidente, veio da 

Comissão das Mulheres e foi colocada dentro de uma ação genérica, absolutamente 

genérica. Dentre tantas outras políticas que ali estão também está inserida a da 

mulher. Eu creio que a emenda, com o objetivo que estão apresentando aqui, 

deveria ter sido apresentada lá no relatório da Presidência. Aí, sim, teria essa 

especificidade. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas foi, existem duas emendas, 

Deputado Edio, uma de 20 e uma de 10. Quer dizer, a Deputada Rosangela acatou 

uma de 20 milhões e uma de 10 milhões. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, então está resolvido. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Então está resolvido. Então, Sr. 

Presidente... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas ele não me respondeu o 

resto, não. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Quando a Deputada Laura Carneiro 

questiona a minha decisão com relação aos projetos estratégicos, é preciso 

entendermos aqui que, no que concerne à defesa, nós temos projetos em 

andamento. São projetos que têm data marcada. Por exemplo, o avião de carga que 
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o Brasil está desenvolvendo, está voando, tem um prazo que é março. Se em março 

nós não concluirmos esse projeto, além de termos um atraso de mais de 2 anos, o 

Brasil terá de gastar mais de 100 milhões de dólares por conta desse atraso. Então 

é uma questão de prioridade. 

 E nós Sub-Relatores e o Relator-Geral, em especial, temos que administrar 

aqui centavos dentro dessa ótica de prioridade da República. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - É o KC-390. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Espera aí, gente, eu não estou 

falando disso. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Exato. KC-390. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas ninguém é contra o KC-390! 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Está pronto, está voando, está em fase 

final, e nós temos o prazo até março para terminar. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas, espera aí, eu não estou 

falando disso, eu estou falando do dinheiro que a Comissão de Segurança Pública 

destinou para a segurança pública do País. Eu não estou falando do KC-390, eu não 

estou falando disso, eu estou só perguntando por que foi colocado tudo no Exército 

e nada na segurança pública, com emenda de segurança pública. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Não. A segurança pública tem neste 

orçamento muito mais do que ela costuma gastar. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O Exército não está garantindo 

a segurança pública lá no Rio de Janeiro, Deputada Laurinha? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - O que acontece é o seguinte... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O Exército está na rua lá no 

Rio de Janeiro garantindo a segurança pública. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - O que acontece é o seguinte: a segurança 

pública não consegue gastar o seu orçamento. Não é culpa nossa. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, o Exército está garantindo a 

segurança pública? Ah! 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - É o Exército que está 

segurando a onda lá. 
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 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Não é culpa nossa! A segurança pública 

não consegue gastar. V.Exa. pega o orçamento da Força de Segurança Nacional e 

veja o que eles gastaram nos últimos 2 anos: 20%, 30% do que tinham. Alguma 

coisa está errada aí, e nós não podemos continuar nessa linha. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A gestão, não é? O que está 

errado é a gestão, porque quem libera o dinheiro não é o Ministro, é outro Ministério. 

Vamos ser justos. Quem contingencia também não é o Ministro da Pasta, é outro 

Ministério. Vamos ser justos. É questão de gestão. 

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

Deputado Edio Lopes. E vamos encerrar essa discussão preliminar, lembrando que 

fica aberto, então, para a apresentação dos destaques até a votação da última 

setorial. 

 Vamos ao Relatório Setorial da Área Temática nº XIV — Trabalho, 

Previdência e Assistência Social. O Relator é o Deputado Nilton Capixaba. 

 Portanto, Deputado Nilton Capixaba, V.Exa. tem a palavra para a 

apresentação do seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, nosso Relator, 

Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, eu fiz um resumo do meu relatório, 

que passo a ler. 

 “Trata-se da análise e da avaliação da programação orçamentária do Projeto 

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

exercício financeiro de 2018, referente à Área Temática XIV – Trabalho, Previdência 

e Assistência Social”, que compreende a programação dos órgãos do Ministério do 

Trabalho e do Ministério do Desenvolvimento Social, incluindo os seus órgãos, 

entidades e fundos, e da unidade orçamentária Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

 “O montante global alocado a esta Área Temática é de R$ 789,3 bilhões. O 

valor é significativamente relevante, pois representa 49,3% das despesas primárias 

da União. (...) 

 Salientamos, desde logo, que não foram identificadas obras com indícios de 

irregularidades na programação desta Área Temática, nas informações 
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encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual deixamos de fazer 

menção a essa questão ao longo deste Relatório. (...) 

 Vale destacar que o valor do salário mínimo considerado na LOA de 2018 

corresponde a R$ 965,00, refletindo um reajuste nominal de 3% em relação a 2017. 

Esse reajuste equivale ao percentual estimado para o INPC de 2016. (...) 

 Emendas. 

 No âmbito da Área Temática XIV, foram apresentadas 295 emendas, sendo 

283 individuais e 12 coletivas (...). Dentre as emendas coletivas apresentadas, 

consta uma emenda de remanejamento. 

 Percebe-se que a maior parte das emendas, 79,0%, beneficia o Fundo 

Nacional de Assistência Social — FNAS, destinando-se ao atendimento das ações 

relativas à Estruturação das Redes de Serviços de Proteção Básica e Especial. (...) 

 As emendas individuais foram atendidas integralmente, segundo os valores 

solicitados. Os recursos necessários derivaram dos recursos administrados pelo 

Relator Geral, no montante de R$ 118,1 milhões. (...) 

 No que tange às emendas coletivas, vale destacar que, conforme o item 23 

do Parecer Preliminar, esta Relatoria Setorial poderia realizar corte global de até 

20% nas dotações consignadas a investimentos e inversões financeiras. No entanto, 

não consideramos adequado utilizar essa prerrogativa de corte, tendo em vista: a) 

os parcos recursos previstos para investimento — cerca de 2,6% das despesas 

primárias discricionárias da Área; b) a impossibilidade de cancelamento das 

inversões financeiras, por destinarem-se a cumprimento de despesa obrigatória no 

âmbito das transferências do FAT para o BNDES; e c) o inegável mérito dos gastos 

sociais que compõem a programação. Dessa forma, foram utilizados para o 

atendimento das emendas coletivas de apropriação somente os R$ 33,5 milhões 

que nos foram repassados pelo Relator Geral. A emenda coletiva de remanejamento 

foi atendida no valor de R$ 200 mil, cujos recursos advieram do cancelamento 

parcial proposto pelo autor no Sistema de Solicitações de Ajuste a Emendas – PLOA 

(SISEL), por meio da solicitação nº 187. 

 Os atendimentos das emendas coletivas firmaram-se no mérito das 

programações propostas pelos autores, nas prioridades apresentadas pelos 
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Ministérios envolvidos e na análise de mérito, conveniência e oportunidade por parte 

desta Relatoria Setorial. (...) 

 Voto. 

 Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017-

CN, relativamente à programação da Área Temática XIV — Trabalho, Previdência e 

Assistência Social, nos termos apresentados pelo Poder Executivo, com as 

alterações decorrentes das emendas apresentadas e aprovadas.” 

 O meu voto foi pela aprovação. 

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

apresentado pelo brilhante Deputado Nilton Capixaba. 

 Com a palavra a Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. 

e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, em que pese a alteração e a 

recomposição que aconteceu em especial no orçamento da área de assistência 

social, no Fundo Nacional de Assistência Social, na área de serviços, esse 

orçamento ainda está incipiente diante dos recursos de que nós precisamos. Então, 

eu já quero fazer a observação de que nós precisamos de mais recursos para a área 

de assistência social. Nós precisamos garantir o funcionamento dos CREAS e 

CRAS. Vamos apresentar destaque amanhã. 

 Eu queria registrar ainda a minha preocupação. O orçamento melhorou muito. 

Houve um movimento no País como um todo: em inúmeros Municípios, os 

profissionais da área de assistência social foram às ruas, preocupados com o 

orçamento que tinha sido apresentado. Ele foi retificado, melhorou, repito, 

significativamente, mas ainda está longe de ser o que nós precisamos para avançar 

tanto no Programa Criança Feliz, quanto na questão dos CREAS e CRAS, que é 

basicamente a área de manutenção, sem esquecermos que não fazemos serviços 

sem termos investimentos. Então, precisamos enfrentar este Orçamento e buscar 

uma complementação, uma recomposição expressiva na área de assistência social. 

 Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de deixar registrado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. Feito o registro, 

cumprimento V.Exa. 

 Não havendo mais quem queira discutir... 
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 Com a palavra o Deputado Nilton Capixaba, Relator da Área Temática 

Trabalho, Previdência e Assistência Social. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Só para conhecimento dos 

Parlamentares, em relação ao PAA, programa da agricultura familiar, que tinha 

ficado com 750 mil reais, nós chegamos a quase 200 milhões de reais, quer dizer, 

conseguimos um aumento considerável. É claro que não o atendemos da forma que 

precisava. 

 Sobre o que a Deputada disse, em relação à criança, ao jovem, ao idoso, aos 

deficientes, conseguimos também um aumento considerável. E, para os cursos 

profissionalizantes, conseguimos também um aumento bastante significativo. 

 Eu acredito que demos uma melhorada no Orçamento. É claro que não 

atendemos a questão da forma que o Brasil precisa e necessita, mas conseguimos 

um avanço através do Ministro do Planejamento, que nos recebeu várias vezes. A 

Casa Civil também nos recebeu. 

 Eu disse ao Presidente Michel Temer que não poderia haver todos esses 

cortes na área social, o que ficava muito ruim para o Brasil — para nós aqui da 

Comissão, ficava muito ruim. 

 Conseguimos avançar. É claro que agora vai haver essas emendas. Vamos 

ver com o nosso Relator e o nosso Presidente se conseguimos melhorá-lo mais. 

 É isso, Presidente. 

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

 Está encerrada a discussão. 

 Vamos, então, ao relatório setorial da Área Temática VIII — Ciência e 

Tecnologia e Comunicações. 

 O Relator Setorial é o Senador Jorge Viana. 

 Eu peço permissão aos membros da Comissão para designar o Deputado 

Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso, para a leitura do relatório do Senador 

Jorge Viana. 

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, nobres pares, 

passo à leitura do relatório. 
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 “Da Relatoria da Área Temática VIII – Ciência e Tecnologia e Comunicação 

sobre o Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN, que estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2018. 

 Relator Setorial: Senador Jorge Viana. 

 I – Relatório 

 1 – Introdução 

 Em atendimento ao disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias — ADCT, o Exmo. Sr. Presidente da República 

encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 424, de 2017, o 

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

para o exercício financeiro de 2018 — PLOA 2018. 

 (...) 

 A restrição orçamentária adotada pela equipe econômica, que 

deliberadamente optou por cortes significativos no PLOA 2018 e praticamente 

desmonta setores estratégicos do Estado brasileiro, afeta a todas as áreas 

temáticas. Dada a sensibilidade do setor de Ciência e Tecnologia e Comunicações, 

onde a maturação da maioria dos projetos é de médio a longo prazo, os cortes 

representam a mais grave ameaça à continuidade de programas importantes, 

incluindo o aeroespacial brasileiro, além de afetar atividades de grande importância 

para o País, desde o monitoramento da Amazônia até a previsão do tempo e de 

desastres naturais, a manutenção das redes públicas de Internet, a hora legal, além 

da produção de radiofármacos, desenvolvimento de novos materiais e novas 

tecnologias na área de biocombustíveis, saúde e energia, entre outras. 

 O PLOA 2018 mostra a opção do Governo Federal em fazer o mais baixo 

investimento em pesquisa científica e tecnologia dos últimos 10 anos. A comunidade 

científica brasileira tem alertado para o desmonte da ciência brasileira. 

 Em audiências públicas realizadas pelas Comissões de ambas as Casas do 

Congresso Nacional, os Presidentes da Academia Brasileira de Ciências, Luiz 

Davidovich, e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência — SBPC, 

Helena Nader, alertaram para os riscos que os cortes no Orçamento representam 

para o setor. Davidovich comparou os efeitos do corte orçamentário aos de uma 
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bomba atômica. Nader advertiu para o agravamento da crise no setor, que já passa 

por dificuldades com os cortes impostos ao Orçamento deste ano. 

 As despesas discricionárias do MCTIC sofreram redução de mais de 44% em 

relação ao ano anterior. A administração direta do Ministério, cujas despesas 

totalizaram R$ 1,138 bilhão, em 2017, recebeu no projeto atual uma previsão de R$ 

640,1 milhões. Isso após o forte contingenciamento de mais de 40% no Orçamento 

de 2017 imposto em março deste ano. 

 Cientistas e gestores destacaram em audiências realizadas no Congresso os 

efeitos perversos da restrição imposta ao setor. Além do comprometimento de 

pesquisas em diversos setores, amplia-se a possibilidade de evasão de cientistas, 

engenheiros e recursos humanos qualificados do Brasil para outros países com 

melhor estrutura para o desenvolvimento da ciência. 

 Essa restrição se agrava em virtude do Novo Regime Fiscal, conhecido como 

Teto de Gastos, criado pela Emenda Constitucional nº 95, aprovada em dezembro 

de 2016, que restringe a evolução das despesas públicas ao índice de inflação do 

período anterior. Assim, para aumentar os investimentos federais em ciência e 

tecnologia, será necessário o remanejamento de outra área. 

 Todo esse quadro do setor de ciência e tecnologia prejudica gravemente o 

País e atrasará o desenvolvimento científico brasileiro pelos próximos anos. Os 

prejuízos não se limitam à pesquisa, mas atingirão o funcionamento de instituições e 

até mesmo o bem-estar da população. Isso se deve ao fato de que as instituições de 

ciência e tecnologia prestam serviços essenciais. 

 Uma dessas ameaças paira sobre a população do Estado do Rio de Janeiro. 

Por conta dos cortes orçamentários, a Comissão Nacional de Energia Nuclear — 

CNEN não terá condições de manter o ciclo de produção de urânio que alimenta as 

duas usinas nucleares brasileiras, localizadas em Angra dos Reis, no Rio. Não 

haverá combustível para a geração de energia nas usinas em 2018. Isso porque o 

ciclo de produção da pastilha de urânio tem prazo de 1 ano. Ou seja, no segundo 

semestre de 2018, as usinas nucleares de Angra serão desligadas. 

 Outras ameaças pairam sobre dois programas de ponta da ciência nacional: o 

novo acelerador de partículas Sirius e o Reator Multipropósito Brasileiro, destinado à 

pesquisa e fabricação de radiofármacos. Ambos terão seus recursos reduzidos em 
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33%. O dinheiro para o acelerador Sirius cairá de R$ 325,9 milhões este ano para 

R$ 218,4 milhões em 2018. A dotação para o reator sairá de R$ 107,9 milhões para 

R$ 72,3 milhões. 

 A média das reduções das despesas discricionárias dos 16 institutos federais 

de ciência e tecnologia para o ano que vem é de 40% em relação a 2017. No caso 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE, os cortes orçamentários para 

2018 chegam a 44%. Essas dotações cairão de R$ 71,8 milhões, valor já 

considerado crítico este ano, para R$ 40,5 milhões. 

 Mais um caso de absurda gravidade é a do Supercomputador Santos 

Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica — LNCC, que está a 

serviço de toda a comunidade científica brasileira e está instalado em Petrópolis, no 

Estado do Rio de Janeiro. Em virtude da redução imposta no PLOA 2018, o 

supercomputador corre o risco de ter de ser desligado. O orçamento do laboratório 

em 2017 foi de R$ 16 milhões, e os cortes impostos pelo Governo Federal para 2018 

chegam a 39%. Em 2018, o LNCC receberá R$ 9,7 milhões. Para se ter noção da 

gravidade, basta verificar que só com a conta de energia elétrica para a manutenção 

do supercomputador são gastos anualmente cerca de R$ 6 milhões. Apenas esse 

insumo absorverá mais de 60% da dotação discricionária do instituto. 

 A Agência Espacial Brasileira — AEB, que teve orçamento inicial em 2017 de 

R$ 284,6 milhões, terá no próximo R$ 172 milhões para realizar as suas despesas 

— menos 39%. Os dois novos satélites de monitoramento que deveriam ser 

lançados no final de 2018 devem sofrer atrasos no seu cronograma. É impossível 

fazer um programa no setor com um orçamento tão baixo. Para efeitos 

comparativos, a Argentina, que passa também por uma crise econômica, investe 

anualmente 1 bilhão de dólares em seu programa aeroespacial. 

 Até mesmo uma das mais importantes apostas do Governo brasileiro para a 

formação de futuros cientistas do País — a Olimpíada de Matemática —, realizada 

anualmente desde 1979 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), corre 

o risco de descontinuidade em 2018. Isso porque o IMPA contará com menos 39% 

em seu orçamento em relação a 2017. (...) 

 II – Voto do Relator 
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 Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017, do 

Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo, relativamente aos 

órgãos orçamentários integrantes da Área Temática VIII com as alterações 

decorrentes das emendas aprovadas. 

 Sala da Comissão Mista, 

 Senador Jorge Viana.” 

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

Valtenir Pereira, que fez a leitura ad hoc do Relatório Setorial da Área Temática 

Ciência, Tecnologia e Comunicações, cujo Relator é o Senador Jorge Viana. 

 Em discussão. 

 Tem a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, há mais ou menos 

1 mês, eu recebi, no meu gabinete no Rio, os membros da nossa empresa... 

(Pausa.) Gente, me deu um branco! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, foi a de Angra. Como é o 

nome? (Pausa.) ELETRONUCLEAR. É que eu estou com muita dor. Estou com dor 

de dente, Presidente. 

 Veio o Presidente da ELETRONUCLEAR, vieram os diretores. Nós 

conversamos com o Deputado Rodrigo Maia e com o Deputado Cacá Leão. 

 Sr. Presidente, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre isso. Há um 

absoluto descaso com a questão da ciência e da tecnologia. V.Exa. imagine o 

seguinte: não ter recursos para que se possa — como disse bem o Relator, é algo 

que se faz a cada ano — produzir o urânio necessário para a utilização em Angra 1 

e em Angra 2 significa dizer que o Rio de Janeiro para de ter energia no meio de 

2018. E eu não consigo imaginar como é que um governo não pensou nisso. A 

nossa sorte é que o nosso Relator entendeu a problemática e vai, com certeza, a 

pedido do Deputado Rodrigo Maia inclusive, encontrar uma solução. 

 Mas até onde vai a irresponsabilidade dessa gestão? Como é que alguém 

não pensa que o País, que o Estado do Rio de Janeiro pode ficar sem energia? Qual 

é a responsabilidade nisso, Sr. Presidente? Esses números apresentados pelo 

Senador Jorge Viana são muito graves. Fortunas foram gastas para a composição 
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de Angra 1 e de Angra 2, e simplesmente há o descaso absoluto de não colocar 

nenhum tostão na INB, portanto não se produzir o combustível necessário para as 

usinas. 

 É fechar Angra 1 e Angra 2 no meio de 2018, Sr. Presidente. Isso é muito 

grave, é muito sério! 

 Eu não consegui ler todo o relatório, mas imagino que o Relator 

provavelmente não tenha conseguido recompor completamente, embora tenha 

tentado. Mas tenho certeza de que o nobre Relator vai conseguir os recursos 

necessários para essa matéria, para recompor esse Orçamento. 

 Sr. Presidente, quero registrar o absoluto descaso com o setor de ciência e 

tecnologia e de comunicações deste País, sabedora de que esse é o futuro, e se 

não se investe no futuro de um país, é porque querem que ele seja simplesmente 

vendido, como estão pensando em vender todos os nossos ativos. 

 Era esse o registro, Sr. Presidente. 

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

 Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata. 

 A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, realmente o relatório do Senador Jorge Viana é 

uma peça de denúncia da situação a que foi relegada a área de ciência e tecnologia 

no Orçamento da União. 

 É uma peça que denuncia a gravidade desse assunto, porque demonstra a 

insensibilidade do Governo em construir uma saída para a economia do País. Não é 

possível se imaginarem saídas para a economia, nos dias atuais, para um país com 

a potencialidade do Brasil, que não seja investindo em ciência e tecnologia. 

 Existem problemas imediatos, como os já destacados pela Deputada Laura 

Carneiro em relação ao seu Estado. O relatório não se reduz a isso. Ele destaca 

todos os grandes programas de desenvolvimento tecnológico que o Brasil tem hoje, 

e em alguns deles o nosso País estava à frente dos outros países da América Latina 

e passará a se colocar numa posição inferior a esses mesmos países. 

 Talvez esse relatório seja o mais grave desta Comissão, porque, 

independentemente da possibilidade existente de recomposição, certamente ele fará 

com que o Brasil ande para trás e entre num retrocesso profundo naquilo que diz 
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respeito ao seu desenvolvimento científico, tecnológico e à sua inovação 

tecnológica. 

 Portanto, em minha opinião, esse relatório, apesar de todo o mérito do 

Senador Jorge Viana, que foi muito competente na sua tentativa de reerguer esse 

relatório, é uma denúncia, porque demonstra para o Brasil o que este Governo lhe 

está impondo do ponto de vista do retrocesso do conhecimento, da ciência e da 

tecnologia em nosso País. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Feito o registro pela Senadora 

Lídice da Mata, consulto a Deputado Professora Dorinha Seabra Rezende se quer 

usar a palavra. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, eu, na verdade, tinha me inscrito, e V.Exa. se comprometeu a, na 

presença do Senador, possibilitar a discussão. Eu inclusive apresento um destaque. 

Quanto aos números e ao que foi relatado na Área Temática de Ciência e 

Tecnologia e Comunicações, acho que o corte é muito grave. Essa é a área de 

inovação, de pesquisa. Mas eu prefiro falar na presença do Senador Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou encerrar preliminarmente 

a discussão, agradecendo ao Deputado Valtenir Pereira por ter feito a leitura do 

relatório ad hoc. 

 Retomaremos essa discussão, inclusive com a apresentação de destaques, 

se for o caso, amanhã, com a presença do Relator da matéria, o Deputado Jorge 

Viana. 

 Partimos agora para o Relatório Setorial da Área Temática Fazenda e 

Planejamento, cuja relatora é a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, do 

DEM de Tocantins. 

 A Deputada Professora Dorinha tem a palavra para apresentação do 

respectivo relatório. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

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

Rocha que nós tínhamos feito um acordo de apreciar na reunião de hoje, se não 

estou equivocado, em torno de sete áreas. Posteriormente, ampliamos a leitura para 
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ganharmos tempo e abrimos a possibilidade de destaque até a apresentação do 

último relatório setorial, que vai acontecer amanhã. Houve acordo aqui, inclusive 

com o Deputado Nelson Pellegrino e o Deputado Zé Carlos, para que nós 

pudéssemos continuar. 

 Entretanto, como os sete itens setoriais já estavam aprovados no acordo de 

Líderes, nós estamos seguindo rigorosamente esses sete itens e, depois, nós vamos 

incluir na pauta os outros relatórios cujos Relatores se encontram presentes. 

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, quero apenas repudiar 

esse acordo que foi feito sem que houvesse conversa com os demais membros da 

Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Foi um acordo de Líderes — 

acordo de Líderes. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Fui convocado para estar hoje aqui, às 

8 horas. A Câmara gastou 1.500 reais com o meu voo — poderia ter gastado apenas 

600 reais —, porque V.Exa. fez essa convocação para hoje. Aqui estou. Estamos 

dando prejuízo ao Erário público, porque a informação que eu tinha era a de que 

seria lido aqui... Passaram-me esta pauta que está aqui. Fui à Presidência, estavam 

batendo papo, ninguém me disse nada, e agora já mudaram a pauta! Se V.Exa. fez 

a convocação para tratar dessa pauta, ela não poderia ter sido mudada! Vale a que 

está no sistema. Então, para ter mudado, deveriam ter acordado pelo menos 

comigo, porque eu estou inscrito aqui e estou só esperando. Pensei que alguém 

estivesse querendo sair, mas estou vendo que não. Teria que ter combinado, porque 

já são 10h20min, e eu tenho outros compromissos também. Acho que isso aqui está 

fora... 

 Há alguma contestação com relação a isso? Ontem eu botei o pessoal do 

meu gabinete para entregar isso. 

 V.Exa. sabe disso? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É claro! Porque fica complicado! Se eu 

soubesse que seria às 22 horas ou mais tarde, eu não teria gastado esse dinheiro 

todo, dando prejuízo à Câmara. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E alguém está contra? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou solicitar a 

compreensão de V.Exa., porque, na verdade, o prejuízo é insignificante se 

considerarmos a importância da relatoria de V.Exa., cujo tema é Desenvolvimento 

Urbano. Com toda a sinceridade, eu queria pedir a compreensão de V.Exa., uma vez 

que o tempo urge. 

 V.Exa. vai ler o relatório depois da Senadora Lídice da Mata. Porém, antes da 

Senadora, falará ainda a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Após 

V.Exa., será a vez da Deputada Laura Carneiro. 

 Então, eu vou propor aqui fazermos um sorteio. Quero pedir a V.Exa. que 

permaneça no plenário, para que possamos fazer a leitura de todo o relatório. 

 Pela ordem, vou passar a palavra primeiro ao... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu tinha feito um acordo para trabalhar 

a questão da reforma da Previdência às 22 horas. Estão me ligando aqui, e eu tenho 

que ir lá trabalhar isso, porque é importante que aprovemos essa reforma este ano 

ainda. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Senadora Lídice da Mata, se 

V.Exa. permitir, como mulher gentil, que um homem possa exercer, com a sua 

aquiescência, a prioridade, o Deputado poderia... (Risos.) 

 A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Só não concordo com o motivo pelo 

qual S.Exa. pretende sair, porque não acho necessário reforma da Previdência 

nenhuma este ano. (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu acho que isso é um boicote.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mude o motivo, Deputado Hildo. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas isso é um boicote à reforma da 

Previdência dentro da Comissão Mista de Orçamento, porque eu já tinha 

programado realmente discutir essa questão da reforma da Previdência. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas podemos fazer isso, então, 

tirando o motivo? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Senador Valdir Raupp, já 

passo a palavra para V.Exa., porque a Senadora Lídice da Mata quer falar agora. 
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 A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, não há problema 

para mim ceder o lugar para S.Exa. O Deputado Hildo pode ler o relatório antes de 

mim. Volto a dizer, não concordo, no entanto, com a motivação dele, mas paciência, 

cada um tem a própria motivação. Na hora da votação, veremos se vamos conseguir 

esses votos para a reforma. 

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

 Agora, sim, tem a palavra o Senador Valdir Raupp. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Eu sou um homem de paz, de 

entendimento e de acordo, mas eu perguntei à Mesa, há meia hora, qual era a 

minha posição, e eu era o sétimo. Eu até dispensei um compromisso fora para ficar 

aqui, porque estava chegando muito rápido a minha vez. Mas agora parece que já 

mudou tudo. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, eu era a próxima, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. é Vice-Presidente, e eu 

quero contar com V.Exa. até o tempo derradeiro e necessário para que possamos 

fazer a leitura de todos os relatórios. 

 Deputado Toninho Wandscheer tem a palavra. 

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

sugestão. Eu vou ficar aqui até o final da sessão. Se alguém tiver que sair e quiser 

que eu leia o relatório, pode me nomear ad hoc, porque me disponho a isso, e o faço 

com muito bom gosto. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou fazer um apelo a V.Exas. 

Uma vez que o relatório já está disponibilizado desde sexta-feira na Internet, na 

página da Comissão Mista de Orçamento, que nós pudéssemos, na medida do 

possível, resumir a leitura do relatório, porque ainda teremos condições de discuti-lo 

amanhã, na quarta-feira e, se for necessário, na quinta-feira. E aí certamente todos 

os Parlamentares terão oportunidade de apresentar destaques, de fazer a leitura das 

matérias que mais lhes interessar. Com isso nós ganharíamos tempo e 

avançaríamos na leitura do relatório. 

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra, para apresentar o seu 

relatório. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu já 

teria terminado de ler se tivesse começado. O meu relatório só tem três páginas. 

 “Relatório da Área Temática XII, Fazenda e Planejamento, sobre o Projeto de 

Lei nº 20/2017-CN, que estima receita e fixa despesa da União (...). 

 I. Relatório 

 O Projeto de Lei nº 20/2017 (PLOA 2018), que ‘estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2018’ (Mensagem nº 324/2017, na 

origem), foi submetido ao Congresso Nacional, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, 

alínea ‘b’, combinado com o art. 84, XXIII, da Constituição Federal. 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO), Senador Dário Berger, coube-nos a relatoria setorial 

da proposta orçamentária relativa à Área Temática (Setor) XII, que (...) abrange o 

(...) Ministério da Fazenda e demais órgãos orçamentários vinculados (...) Encargos 

Financeiros da União (...) Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 

(...) Operações Oficiais de Crédito e (...) Dívida Pública Federal, respectivamente, e 

o (...) Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  

Cumpre mencionar que a Unidade Orçamentária (...) Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar foi enquadrada na Área Temática XIV — 

Trabalho, Previdência e Assistência Social, conforme determinação do Parecer 

Preliminar. 

 I.1 Aspectos Gerais da Proposta do Poder Executivo 

 I.1.1 Alocações para 2018 no PLOA 

 O Setor XII abrange cerca de dois terços do orçamento total (...). No projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo (...), os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social desse Setor totalizam créditos orçamentários de 2,193 bilhões de reais, 

enquanto o Orçamento de Investimento das estatais soma 6 bilhões de reais 

aproximadamente. 

 (...) 

 Cerca de 66,40% do total concentram-se” no Grupo de Natureza da Despesa 

“em Amortização da Dívida, que, somados a Juros e Encargos da Dívida (14,35%), 

abrangem 80,75% do Setor XII. Enquanto isso, Outras Despesas Correntes, 
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Investimentos e Inversões Financeiras (...) representam”, em conjunto, menos de 

20%. 

 Consideradas apenas as despesas dos Grupos Outras Despesas Correntes, 

Investimento e Inversões Financeiras, é possível verificar que “cerca de 83% desses 

gastos consistem em programas não finalísticos, com destaque para Operações 

Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica 

(...). 

 (...) 

 I.1.3 Execuções Orçamentária e Financeira Recentes” 

 As execuções orçamentária e financeira apuradas até o mês de novembro de 

2017, para os órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, são compatíveis com aquelas observadas para os 

exercícios de 2015 e 2016. 

 “I.2 Emendas à Programação das Unidades da Área Temática 

 Ao Setor XII foram apresentadas 15 emendas de apropriação, não tendo sido 

apresentadas emendas de remanejamento.” As emendas de apropriação 

compreendem 7 individuais, num total de 1 milhão e meio de reais, 7 coletivas, num 

total de 9,5 bilhões de reais. “Da Câmara dos Deputados, foram 4 emendas da 

Comissão de Finanças e Tributação — CFT e 1 emenda da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle — CFFC; do Senado Federal, foram 2 emendas 

da Comissão de Assuntos Econômicos — CAE e 1 da Comissão de Agricultura e 

Reforma Agrária — CRA. 

 Em razão do disposto pelo art. 65 da Resolução nº 1, 2006-CN, a Emenda 

50170004, da CFT, foi excluída do Setor XII e ficou aos cuidados da Relatoria-Geral, 

tendo em vista o seu objeto” a saber: Reserva de contingência (...).  

 (...) 

 Cabe destacar que o Relator-Geral transferiu 1,826 bilhão de reais desta Área 

Temática para a Reserva de Recursos, nos termos da autorização constante no 

parecer preliminar, parte especial, item 16.III. 

 I.3 Análise de admissibilidade das emendas coletivas 

 Todas as emendas coletivas foram admitidas pelo Comitê de Admissibilidade 

de Emendas. 
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 I.4 Recursos para o atendimento às emendas 

 (...) 

 Após minucioso exame das dotações das unidades orçamentárias desta Área 

Temática, esta relatoria (...) decidiu promover cancelamentos pontuais nas dotações 

destinadas a Inversões Financeiras (GND 5), buscando não prejudicar as já 

comprimidas programações. 

 Dessa forma, os recursos utilizados para atendimento das emendas coletivas 

provieram do saldo da Reserva de Recursos, no montante de R$21.349.353,00, e 

dos cancelamentos pontuais, no valor de R$18.000.000,00, totalizando 

R$39.349.353,00. 

 I.5 Critérios para as decisões sobre as emendas 

 I.5.1 Emendas individuais 

Todas as emendas individuais propostas nesta Área Temática têm por 

objetivo a adequação e modernização dos imóveis de uso especial da administração 

pública federal. 

 (...) 

 Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta relatoria recomenda 

a aprovação de todas as emendas individuais. 

 I.5.2 Emendas coletivas 

 No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das 

restrições orçamentárias e na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente 

possível, mantivemo-nos disponíveis para ouvir os autores dessas emendas no 

sentido de ter ciência das mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia 

atender a todas em níveis ideais. Procuramos também levar em consideração o 

mérito de cada emenda, sua abrangência, sua relevância, levando-se em conta 

também os recursos já disponíveis no Projeto de Lei Orçamentária de 2018. 

 (...) 

 Quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a nossos 

pares a aprovação parcial das 7 (sete) emendas de Comissões. 

 (...) 

 I.9 Indicações à Relatoria-Geral 
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 Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento das emendas, 

e dada a magnitude dos valores envolvidos, muitas foram as demandas que 

deixaram de receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do 

desenvolvimento nacional. Assim sendo, considerando que os valores pretendidos 

pelas emendas coletivas estavam muito além das possibilidades desta Relatoria 

Setorial, procedeu-se a um atendimento que possibilitasse dar sequência à análise 

das proposições pela Relatoria Geral, para a qual indicamos, na medida de suas 

possibilidades, que realize um atendimento mais apropriado e condizente com as 

reais necessidades das proposições apresentadas. 

 II - Voto do Relator 

 Em face do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 20/2017-CN, 

relativamente aos órgãos orçamentários afetos a este Setor XII, isto é, 

25000-Ministério da Fazenda (MF), com exceção da Unidade Orçamentária 

25206-Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 47000-Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 71000-Encargos Financeiros da 

União, 73000-Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 

74000-Operações Oficiais de Crédito e 75000-Dívida Pública Federal, com as 

alterações derivadas das emendas cuja aprovação total ou parcial estamos 

propondo, segundo discriminado nos anexos ao relatório” já entregue. 

 Em virtude das limitações orçamentárias, o que nós fizemos foi tentar manter 

as áreas específicas, e fiz a opção de não mexer em nenhuma das ações gerenciais 

e discricionárias dos órgãos. Nós mantivemos o que foi proposto pela União. 

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

apresentado pela Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, está encerrada esta discussão 

preliminar. 

 Partimos, então, para o próximo relatório, que é o Relatório Setorial da 

Senadora Lídice da Mata. 

 O Deputado Hildo Rocha protestou e não ficou. Eu lhe concederia agora a 

palavra para a leitura do relatório. Em seguida, seria o Senador Valdir Raupp. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, e eu? 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou passar a palavra para 

V.Exa. daqui a pouco, minha querida Vice-Presidente. Assim como V.Exa., eu 

também me encontro com dor de dente. Depois de uma certa idade, não sei se esse 

é um sinal do adiantado da hora. 

 A Senadora Lídice da Mata vem em substituição ao prezado e distinto 

Senador Antonio Carlos Valadares. Eu queria, inclusive, fazer essa distinção e, com 

a anuência do Senador Valdir Raupp, dou preferência à Senadora Lídice da Mata, a 

quem concedo a palavra para ler o relatório, cuja área temática é Indústria, 

Comércio e Micro e Pequenas Empresas. 

 V.Exa. tem a palavra. 

 A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, como V.Exa. 

solicitou que nós fizéssemos uma síntese do relatório, apesar de ele ser pequeno, 

nós vamos sintetizá-lo mais ainda, para podermos adiantar o trabalho. 

 “I. Relatório 

1.1 Introdução 

 (...) 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, Senador Dário Berger, na forma estabelecida pelo art. 17 da 

Resolução nº 1, de 2006-CN, e de conformidade com os parâmetros estabelecidos 

pelo Parecer Preliminar, coube-nos examinar, no âmbito da Área Temática XIII — 

Indústria, Comércio e Micro e Pequenas Empresas, a programação orçamentária do 

seguinte órgão e respectivas unidades orçamentárias: 

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Órgão 28000) 

 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social: Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços — Administração Direta (28101); Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia — INMETRO (28202); Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial — INPI (28203); Superintendência da Zona Franca de Manaus — 

SUFRAMA (28233). 

 Na condução desta relatoria deparamo-nos com temas relevantes, que fazem 

parte do debate atual sobre os grandes problemas econômicos do País. Como 

nossa principal preocupação foi a de buscar alternativas e caminhos que conduzam 

o País à superação das atuais dificuldades, a maior ênfase do nosso trabalho esteve 
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centrada em apontar e, na medida do possível, corrigir distorções da Proposta 

Orçamentária para 2018. Esse sentimento permeou a análise das emendas 

apresentadas no âmbito desta área temática e nos fez dar especial atenção àquelas 

ações que julgamos mais efetivas na promoção do desenvolvimento econômico e 

social. 

 1.2 Análise da Proposta Orçamentária da Área Temática XIII 

 Como anteriormente mencionado, esta Área Temática compreende, nos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços. A execução orçamentária e os valores propostos para 2018 estão 

demonstrados na tabela a seguir”. 

 Pessoal e encargos sociais, 896,65 milhões de reais; outras despesas 

correntes, 1.447,34 bilhão de reais; investimentos, 53,94 milhões de reais; reserva 

de contingência, 447,93 milhões de reais; totalizando 2.845,86 bilhões de reais. 

 Sr. Presidente, passo, portanto, à leitura da atuação da relatoria setorial: 

 “1.5 Atuação da Relatoria Setorial 

 Junto a esta Área Temática, foi apresentado um total de 42 emendas de 

apropriação, não tendo sido apresentadas emendas de remanejamento. 

 As emendas de apropriação compreendem 35 emendas individuais e 7 

coletivas, sendo 4 emendas de Comissões e 3 de bancadas estaduais. 

 1.5.1 Recursos para o atendimento das emendas 

 Segundo o que estabelece o item 23 da Parte Especial do Parecer Preliminar, 

no âmbito das Áreas Temáticas, esta Relatoria Setorial poderia realizar 

cancelamentos de dotações no limite global de 20% do total programado em 

investimentos (GND 4) e inversões financeiras (GND 5), sendo o limite máximo para 

cada subtítulo de 40% da dotação. 

 Após minucioso exame das dotações das unidades orçamentárias desta Área 

Temática, esta Relatoria decidiu não promover cancelamentos de qualquer natureza, 

buscando não prejudicar as já comprimidas programações de investimentos. 

 Os demais recursos utilizados provieram da revisão das estimativas de 

receitas orçamentárias para 2018. 

 1.5.2 Critérios de atendimento das emendas 

 1.5.2.1 Emendas individuais 
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 As emendas individuais propostas nesta Área Temática têm por objetivo, em 

sua grande maioria, a assistência financeira da União para iniciativas locais, tais 

como promoção do desenvolvimento industrial e fomento à inovação e tecnologias 

inovadoras. 

 Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que regem a 

matéria, os pareceres das emendas requereram ajustes e correções, com o 

propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos de 

elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua aprovação ou 

ulterior execução. Dessa forma, foram realizadas adequações de classificação 

funcional-programática, ação, subtítulo, GND e modalidade de aplicação. 

 Assim, quando da análise dos dados apresentados, caso necessário, foram 

procedidos pequenos ajustes em parâmetros relativos à técnica orçamentária, de 

forma a tornar as emendas compatíveis com a programação estabelecida no Projeto 

da LOA e do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a 

legislação que rege o processo legislativo do Orçamento e a execução orçamentária. 

Buscou-se, aí, sempre manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares em 

suas proposições. 

 Dado o exíguo tempo de que dispusemos, nem sempre foi possível contatar 

os gabinetes para informar acerca dos referidos ajustes. Sendo assim, recomenda-

se que os autores verifiquem atentamente como se acham aprovadas as suas 

propostas, a fim de que possam tempestivamente provocar a revisão dos mesmos, 

caso não atendam à intenção parlamentar. 

 Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta Relatoria 

recomenda a aprovação de todas as emendas individuais. 

 1.5.2.2 Emendas coletivas 

 No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das 

restrições orçamentárias e na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente 

possível, mantivemo-nos disponíveis para ouvir os autores dessas emendas no 

sentido de ter ciência das mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia 

atender a todas em níveis ideais. Procuramos também levar em consideração as 

informações sobre o mérito de cada emenda, sua abrangência, sua relevância, 
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levando-se em conta também os recursos já disponíveis no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2018. 

 Considerando as aspirações que fundamentaram os pleitos das bancadas 

estaduais, esta Relatoria procurou ter em conta um conjunto de critérios de modo a 

buscar uma equilibrada distribuição dos recursos.  

 Como ocorreu com as emendas individuais, houve a necessidade de se 

promoverem ajustes nos subtítulos, assim como se efetivarem adequações de 

caráter estritamente técnico, para sanar conflitos constitucionais, legais e 

regimentais. Nesse caso, seguimos as orientações emanadas do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE desta Comissão, buscando sempre manter os 

objetivos pretendidos pelos autores em suas proposições. 

 Os recursos disponíveis ficaram muito aquém do que seria preciso para se 

atender de modo razoável as numerosas e relevantes demandas. No entanto, 

apesar das dificuldades e da pequena disponibilidade de tempo para manter os 

necessários contatos com os agentes e setores interessados, esta Relatoria espera 

ter alcançado seus objetivos, realizando a distribuição mais justa e objetiva possível. 

 Quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a nossos 

pares a aprovação parcial de três emendas de bancadas estaduais e de quatro 

emendas de Comissões.  

 Não foram apresentadas emendas de bancada de caráter prioritário. 

 Ressalte-se que, em estrito cumprimento aos termos do parecer preliminar 

aprovado por esta Comissão, não foram apresentadas emendas de Relator Setorial. 

 1.5.3 Obras com indícios de irregularidades 

 De acordo com o item 38, II, do parecer preliminar, os Relatores Setoriais 

deverão levar em consideração, para fins de alocação de recursos, as orientações 

emanadas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviço com 

indício de irregularidades Graves, devendo justificar a inclusão, acréscimo ou 

manutenção de dotação em subtítulo correspondente. Já de acordo com o item 38, 

III, do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais deverão indicar, para votação em 

separado, os subtítulos que contenham contrato, convênio, parcela, trecho ou 

subtrecho em que foram identificados, de acordo com informações do Tribunal de 

Contas da União, indícios de regularidade. 
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 De acordo com as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da 

União ao Congresso Nacional, até o momento, na programação das unidades 

orçamentárias que integram esta Área Temática, não constam obras que sejam 

objeto de questionamento. 

 1.5.4 Indicações à Relatoria-Geral 

 Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento das emendas, 

e dada a magnitude dos valores envolvidos, muitas foram as demandas que 

deixaram de receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do 

desenvolvimento nacional. 

 Assim sendo, considerando que os valores pretendidos pelas emendas 

coletivas estavam muito além das possibilidades desta Relatoria Setorial, procedeu-

se a um atendimento que possibilitasse dar sequência à análise das proposições 

pela Relatoria-Geral, para a qual indicamos, na medida de suas possibilidades, que 

realize um atendimento mais apropriado e condizente com as reais necessidades 

das proposições apresentadas. 

 II. Voto do Relator 

 Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017 - CN, 

relativamente às unidades orçamentárias afetas a esta Área Temática, com as 

alterações decorrentes das emendas aprovadas.” 

 Sendo assim, Sr. Presidente, a despesa, pela aprovação parcial do grupo de 

autores, ficou da seguinte forma: nós acrescentamos ao valor apresentado 

anteriormente 34 milhões, 607 mil 759 reais. As emendas individuais apresentadas 

foram todas acolhidas, três emendas de bancada do Amapá e de Rondônia. Nós 

acrescentamos 5 milhões para cada uma das emendas de bancada do Rio de 

Janeiro e de Rondônia. As emendas da Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado, nas ações de Manutenção, Desenvolvimento e Modernização de Sistemas 

Informatizados de Comércio Exterior - Nacional e de Promoção de Desenvolvimento 

de Micro e Pequenas Empresas e Artesanato - Nacional, no valor de 3 milhões, 349 

mil reais. E a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços da Câmara dos Deputados, em duas ações: a Promoção do 

Desenvolvimento Industrial - Nacional e a Promoção do Desenvolvimento de Micro e 

Pequenas Empresas e Artesanato - Nacional. 
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 É o relatório. 

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

 Está em discussão o relatório apresentado pela Senadora Lídice da Mata. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, encerro essa discussão preliminar. 

 Agradeço à Deputada Lídice... Agradeço à Senadora Lídice da Mata pela 

leitura do relatório. Desculpe-me, Senadora Lídice da Mata, foi um pequeno ato 

falho. Normalmente o ato falho é o contrário. Mas eu peço desculpas a V.Exa. e 

agradeço pela leitura do relatório.  

 A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, já fui Deputada 

Federal por duas vezes pelo meu Estado e, para mim, é uma honra ser chamada 

dessa maneira e participar desta Câmara dos Deputados.  

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

 Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp. 

  Acho que foi o Deputado Edio Lopes quem disse que é problema da idade. Eu 

não sei se isso está me afetando também, espero que ainda não. 

 Senador Valdir Raupp, V.Exa. tem a palavra para relatar a Temática 

Transporte.  

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

eu não tive a honra de ser Deputado Federal, mas convivo com uma Deputada 

Federal há 23 anos, a Deputada Marinha Raupp. 

 Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, Srs. Relatores Setoriais, Sras. e Srs. 

Parlamentares, por designação do Presidente desta Comissão, o nobre Senador 

Dário Berger, coube-me, na condição de Relator Setorial, apreciar a proposta 

orçamentária relativa à Área Temática I, constituída do Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil e suas respectivas unidades orçamentárias.  

 “I.3. Das Emendas Apresentadas” 

 Foram apresentadas 111 emendas à Área Temática I - Transportes, das quais 

12 emendas individuais e 99 emendas coletivas. Dentre as coletivas, 78 foram 

emendas de apropriação e 9 de remanejamento, ambas de autoria das bancadas 

estaduais; e 7 de apropriação e 5 de remanejamento, propostas pelas Comissões 
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Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nenhuma emenda 

de Comissão Mista foi destinada a esta área temática. 

 Durante a elaboração deste relatório, a Emenda nº 71080011, de autoria da 

bancada do Distrito Federal, foi remetida para a Área Temática IV, por solicitação do 

autor, consignada no Sisel nº 23. 

 “I.3.2. Admissibilidade das Emendas” 

 Nos termos do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006 - CN, o Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE, desta Comissão Mista, manifestou-se pela 

inadmissibilidade das emendas coletivas de remanejamento a seguir numeradas, 

por apresentarem fonte incompatível para o cancelamento, Resolução nº 1, de 2006 

- CN, arts. 38, caput, 45 e 48: Emendas Coletivas nºs 50240004, da Comissão de 

Viação e Transporte da Câmara dos Deputados; 71150018, da bancada do Pará, 

por também não identificar de forma precisa o seu objeto, idem art. 47, 2º; 

71160018, da bancada da Paraíba; 71170010, da bancada do Paraná; e 71220014, 

da bancada do Rio Grande do Sul.  

 No concernente às emendas individuais, com fulcro no art. 70, III, letra “c", da 

Resolução nº 1, de 2006 - CN, realizamos a análise de admissibilidade das 

proposições apresentadas à programação desta Área Temática e concluímos por 

considerá-las admissíveis. 

 I.3.3. Dos Recursos Utilizados pelo Relator Setorial 

 Para contemplar total ou parcialmente os objetos das emendas apresentadas, 

utilizamo-nos de: 

 a) 4,99 milhões de reais, transferidos pelo Relator-Geral, para atendimento às 

emendas individuais, conforme item 25 do parecer preliminar, parte especial;  

 b) 757 milhões de reais, para atendimento das emendas coletivas de 

apropriação, inclusive das emendas impositivas de bancada estadual, oriundas da 

reserva de recursos, nos termos do item 26, I, do parecer preliminar; 

 c) 277,77 milhões de reais, para atendimento das emendas coletivas de 

apropriação, por cancelamento deste Relator Setorial, em dotações da GND 4, 

fontes não vinculadas 100 e 111 e com identificadores de resultados primários RP 2 

e RP 3; 
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 d) 26,87 milhões, para atendimento de emendas de remanejamento, no limite 

da autorização ao item 23, II, do parecer preliminar, parte especial, e não mais do 

que 5% dos sequenciais, com fonte compatível, indicados pelas Comissões 

Permanentes. 

 “I.3.4. Do Atendimento das Emendas” 

 As emendas individuais têm por característica carrear recursos bastantes 

para o seu atendimento integral, transferidos pelo Relator-Geral, nos termos 

aprovados por este colegiado no parecer preliminar.  

 As emendas de remanejamento de autoria das bancadas estaduais foram 

contempladas no limite de corte permitido pelo parecer preliminar, desde que 

proposto o cancelamento compensatório em sequencial válido.  

 A decisão decorre do fato de que a análise de oportunidade e conveniência 

fica restrita à representação da Unidade Federativa que propõe o corte contra si. 

 Em relação às emendas de remanejamento de Comissões Permanentes 

sobre as fontes indicadas, aplicou-se corte linear de 5% sobre as fontes indicadas, 

em conformidade com os ditames regimentais. Pelos recursos resultantes 

concorreram proporcionalmente as programações que porventura tenham 

apresentado fonte coincidente de cancelamento. 

 As emendas impositivas de bancada estadual foram atendidas com fonte 

própria, no total de 522,2 milhões, já descontados 30% para a formação do Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha, conforme a indicação das coordenações 

das bancadas. 

 As demais emendas coletivas de apropriação não amparadas pela 

prerrogativa de execução vinculante foram prestigiadas com os recursos de livre 

alocação transferidos pelo Relator-Geral e por corte setorial não superior a 5% por 

subtítulo, preservadas as programações da proposta do Poder Executivo que 

presumidamente tenham o condão de promover o desenvolvimento e a integração 

nacional. 

 “I.4.1. Obras e serviços com indícios de irregularidades graves” 

 Não compete a esta Relatoria se imiscuir, no mérito, da recomendação do 

TCU para paralisação das realizações ora elencadas, porquanto constitua 

competência exclusiva do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 
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Serviços com Indícios de Irregularidades Graves. E nos termos, pois, do art. 70, II, 

da Resolução nº 1, de 2006 - CN. Limitamo-nos à indicação, para votação em 

separado, dos seguintes subtítulos com proposição para paralisação: 

 1) 26.782.2087.12JP.0035 - Construção do Rodoanel de São Paulo - Trecho 

Norte; 

 2) 26.782.2087.14LV.2143 - Adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - 

BRs 235/407/Bahia; 

 3) 26.782.2087.7F51.0029 - Obras de construção da BR-235/Bahia - 

quilômetro 282 a quilômetro 357,4. 

 Das três programações constantes da proposta do Poder Executivo do PLOA 

2018, apenas o Rodoanel foi objeto de emenda parcialmente acatada por este 

Relator Setorial. 

 I.4.2. Créditos Adicionais Especiais em Tramitação 

 Em cumprimento ao disposto no art. 70, inciso I, “c”, da Resolução nº 1, de 

2006 - CN, e no item 38, I, “c”, da parte especial do parecer preliminar do PLOA 

2018, informamos que se encontra em tramitação, no último quadrimestre do 

exercício, o Projeto de Lei de Crédito Especial, PLN 35, que contempla a 

administração direta do Ministério dos Transportes com 180 milhões no Programa 

2086 - Transporte Aquaviário; a VALEC, com 100 milhões, no Programa 2087 - 

Transporte Terrestre. Neste mesmo programa, contempla o DNIT, com 103,7 

milhões; o Fundo Nacional de Aviação Civil, com 48,8 milhões, em 0909; em outros 

encargos especiais, com 88 milhões, no Programa 2017 - Aviação Civil. 

 Por oportuno, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, aproveito para 

apresentar Complementação de Voto. 

 Primeiro, a Emenda nº 7121007, onde se lê “esfera orçamentária fiscal”, leia-

se “orçamento, investimentos das estatais”, com reflexo na Unidade Orçamentária 

39101, de lotação fiscal, para participação da União no capital da Companhia Docas 

do Estado do Rio Grande do Norte — CODERN. 

 Do voto. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ante o exposto, voto pela 

aprovação da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018 no que 

concerne às unidades orçamentárias constantes da Área Temática I, nos termos 
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apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes das emendas 

aprovadas. 

 Este é o voto, Sr. Presidente.  

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

 Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. 

 A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, cumprimentando o Relator, o Senador Valdir Raupp, eu quero deixar 

registrado que o meu Estado de Goiás saiu altamente prejudicado nesse relatório.  

 Eu entendo o interesse do Senador Valdir Raupp em dar guarida ao seu 

Estado, um estado produtor, mas acho que ele exagerou um pouquinho, porque as 

emendas do Estado de Rondônia são de 84 milhões de reais, de 40 milhões de reais 

e de 4 milhões de reais; as emendas de Roraima são de 70 milhões de reais, de 10 

milhões de reais, de 7 milhões de reais, de 2 milhões de reais, e assim vai; e, do 

Estado de Goiás, foram contempladas emendas no valor de 2 milhões de reais e de 

706 mil reais. 

 O Estado de Goiás é um estado produtor, como o é também o Estado de 

Rondônia. Então, eu pediria a S.Exa., o Relator, que mantivesse o equilíbrio no 

relatório geral. Eu vou apresentar destaque a essas emendas, mas não poderia 

estar no meu Estado com valor desses destinado às nossas emendas, uma vez que 

nós temos problemas seriíssimos de estradas e precisamos de um equilíbrio maior 

entre os recursos. Sabemos que os recursos são escassos, mas é preciso que haja 

certo equilíbrio na divisão desses recursos. 

 Portanto, eu apelo ao Sr. Relator-Geral para que tente equilibrar o relatório, 

porque não poderia aceitar que o meu Estado ficasse tão prejudicado como está no 

relatório parcial. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

 Devolvo a palavra ao Senador Valdir Raupp. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Com todo respeito à nobre Senadora 

Lúcia Vânia, uma Senadora aguerrida, determinada e que sempre tem defendido 

com unhas e dentes, como diz o ditado, o seu Estado de Goiás, o acréscimo no 

Orçamento de Rondônia foi dado mais em virtude das emendas impositivas. 
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 Cada Estado tem duas emendas impositivas. Então, Goiás também poderia 

ter apresentado uma dessas emendas impositivas, pelo menos uma, para acrescer 

ao seu Orçamento. Os 84 milhões de reais acrescidos à Rondônia foi de uma 

emenda impositiva de 120 milhões de reais, que a bancada colocou, e ainda houve 

um corte de 30%, então restaram 84 milhões de reais. Repito, todos os Estados 

tiveram o mesmo direito de colocar as emendas impositivas. 

 Todos sabem que nós tivemos um limite muito pequeno de duzentos e 

poucos milhões de reais para quem teve mais, para poder distribuir entre as 27 

Unidades da Federação. 

 Eu também faço o mesmo apelo, Senadora Lúcia Vânia, ao Relator-Geral, o 

Deputado Cacá Leão, para que depois possa fazer um equilíbrio nessa questão das 

emendas de bancada dos Estados. Repito, o nosso Orçamento ficou um pouquinho 

a mais que o do Estado de Goiás em virtude dessas emendas impositivas. 

 Ademais, eu tenho andado pelas estradas do Estado de Goiás, tenho ido 

daqui para Uberlândia, a caminho de São Paulo, à casa do meu sogro, daqui para 

Goiânia, de Goiânia até a divisa com Minas Gerais, e são Estados maravilhosos. 

 Em Rondônia há uma rodovia chamada “rodovia da morte”, a BR-364, para 

onde estão sendo carreados mais investimentos dessas emendas, inclusive da 

emenda impositiva da bancada. Morrem em média duas pessoas por dia nessa 

rodovia de Porto Velho até a divisa de Mato Grosso, dada a precariedade dessa 

rodovia. Lá, na Amazônia, o regime de chuva é de cinco a seis vezes por ano, e na 

rodovia trafegam 1.300 carretas por dia, transportando soja de Mato Grosso para o 

porto de Porto Velho. Não há como manter essa rodovia 100% conservada, ela 

sempre tem tido problema. Por isso, peço um pouco mais de investimento a essa 

rodovia. 

 E eu ainda vou pedir mais ao Relator-Geral depois, talvez sentando com ele 

amanhã. Segundo o DNIT, o que foi colocado para Rondônia ainda não será 

suficiente para a manutenção de todas as nossas rodovias. 

 A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, eu não vou debater com 

o Senador, mas não poderia deixar de lhe responder. 

 Goiás também tem uma rodovia que corta o Estado, como uma artéria, a BR-

153, e todo fim de semana acontecessem quatro acidentes nessa rodovia. 
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 Eu quero dizer que V.Exa. tem razão quando coloca a questão das emendas 

impositivas. Mas, além dos 84 milhões de reais das emendas impositivas, V.Exa. 

colocou 40 milhões de reais para Rondônia, para uma segunda estrada, e 4 milhões 

de reais para outra. 

 Quero mencionar o Estado de Roraima: uma de 70 milhões de reais, outra de 

7 milhões de reais, de 2 milhões de reais, de 10 milhões de reais, de 10 milhões de 

reais, de 10 milhões de reais e mais 10 milhões de reais. É um desequilíbrio total! 

Impossível aceitarmos uma situação dessas. 

 Portanto, eu apelo ao Relator-Geral para que haja um equilíbrio nessa 

situação. Eu estarei aqui o tempo todo exigindo isso e defendendo o meu Estado de 

Goiás. 

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

Domingos Sávio. Em seguida, falará a Deputada Laura Carneiro. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, quero me dirigir ao 

nobre Senador Valdir Raupp, cumprimentando-o pelo seu trabalho, mas fazendo a 

ele um apelo. 

 Eu verifiquei que, dentre as emendas que o nobre Relator solicitou que 

fossem para votação em separado, consta também uma emenda da bancada de 

São Paulo, a Emenda nº 71250008. Essa emenda trata de garantir recurso para a 

construção do trecho norte do Rodoanel de São Paulo. É uma emenda de 

originariamente 135 milhões, 21 mil e 522 reais. 

 Atualmente, o Relator já deu as devidas explicações sobre as adequações 

que foram necessárias serem feitas, com os limites que cada relatoria setorial teve. 

 Eu faço um apelo para que ela não fique em separada e que seja mantida no 

relatório setorial, por uma razão muito justa. A razão de mantê-la separada ou de 

não estar no relatório setorial seria o fato de que ela foi encaminhada dentro do 

relatório de obras com indício de irregularidades pelo Tribunal de Contas. 

 Eu faço parte do comitê que analisa essas obras, e essa obra 

especificamente, que já tem 80% da sua execução realizada, teve todas as 

explicações solicitadas pelo Tribunal de Contas atendidas e entregues ao Presidente 

do Comitê, o Senador Hélio José. 
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 Com todas essas explicações, nós tivemos a informação de que o Senador 

Hélio José, que também apresentará seu relatório nesta semana, incluirá esses 

documentos que chegaram às mãos dele pelo Governo de São Paulo. 

 Eu recebi um apelo da bancada de São Paulo, na pessoa do Deputado Carlos 

Sampaio, que também é membro desta Comissão. Ele nos traz esse apelo, em 

nome do Governo de São Paulo, para que essa emenda de bancada seja 

preservada, porque se trata de uma obra que está adiantada e cujas explicações 

técnicas que dirimem qualquer dúvida foram devidamente apresentadas a esta 

Comissão. 

 Portanto, este é o apelo que faço ao Senador para que mantenha a Emenda 

nº 71250008, de iniciativa da bancada do Estado de São Paulo, atendendo ao pleito 

que me chegou por parte do Governo do Estado e dos Deputados da bancada. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, diante de todas essas 

explicações e informações advindas do Comitê de Admissibilidade de Emendas, eu 

acolho o pleito à Emenda nº 71250008 para a construção do Rodoanel, no trecho 

norte de São Paulo. Essa é uma obra importante e que já está praticamente na fase 

de conclusão. É necessário deixar essa janela aberta no Orçamento. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 Consulto se a Deputada Laura Carneiro deseja utilizar a palavra. (Pausa.) 

 V.Exa. tem a palavra, Deputada. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na verdade, eu 

queria fazer um apelo. 

 Não vou discutir especificamente a questão da bancada de Roraima ou do 

Rio de Janeiro ou de Goiás, mas eu gostaria que, se fosse possível, a assessoria 

técnica fizesse um mapa depois dos relatórios, não do relatório geral, mas dos 

setoriais, porque fui verificar, por exemplo, o Deputado Julio Lopes é o Relator da 

saúde, e nós ficamos lá com o mesmo valorzinho máximo para cada emenda. 

 Disseram-me que, como temos duas emendas obrigatórias, impositivas, elas 

têm que ser no valor de 56 milhões de reais, que é o máximo. Eram de 115 milhões, 

mas, com 30%, ficaram em 114 milhões de reais.  
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 Então, se tivéssemos um mapa de todas as bancadas — se o máximo são 56 

milhões de reais —, não precisaríamos falar de uma ou de outra e eventualmente 

teríamos um limite para cada Estado crescer, nem que seja pela população. 

 É claro que cada Estado tem a sua dificuldade. Se eu fosse a Relatora, eu 

também ia querer colocar tudo no meu Estado, isso é natural, é humano, mas temos 

que ter certo equilíbrio, diria, tendo em vista que os problemas são enormes, pelo 

menos nessa fase setorial. Depois entram outras questões. 

 Eu estava olhando aqui — isso não tem nada a ver com o Senador, não, a 

bancada do Rio nem apresentou emenda nesse caso —, comparei o Estado do Rio 

de Janeiro com os outros Estados e fiquei até triste, porque o maior recurso é de 

manutenção de estrada, que tem para todo o Sudeste, depois há um dinheirinho lá, 

6 milhões de reais para uma rodovia, e mais nada. 

 O Rio de Janeiro não tem nem estradas, nem é grande, não tem nenhum 

problema, nem população, isso uma coisa besta! Enfim, é interessante termos, como 

antigamente, esse relatório por Estado. 

 Sr. Presidente, eu estava aqui tentando entender o tal destaque. Já vou falar, 

porque a próxima serei eu mesma. O que acontece é que, até 2006, quando saí da 

Comissão — só voltei agora —, não existiam essas regras. A 001 é pós, foi depois 

que saí. Essa maluquice, essas proibições e outras coisas que fiquei sabendo são 

da 001. 

 Fiquei muito feliz, Sr. Presidente, e quero consignar isso. O Deputado Cacá 

Leão vai apresentar uma proposta de alteração da 001. Eu vou ser a primeira a 

apoiá-lo e a aprovar isso, porque me senti hoje menos Deputada da bancada do Rio 

de Janeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Cumprimento V.Exa. e 

cumprimento o Senador Valdir Raupp pelo relatório. 

 Concedo a palavra ao Deputado Toninho Wandscheer. 

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

fazer uma pergunta ao Senador. As obras que estão em andamento no Estado já 

estão contempladas no Orçamento? 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - A priorização do Orçamento originário 

do Ministério dos Transportes foi para contemplar as obras em andamento. Teria 
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que se fazer um levantamento de quais obras, mas as obras em andamento tiveram 

prioridade no Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Eu não encontrei aqui, mas 

vou procurar mais para ver se encontro. Para a BR-163, este ano, tentamos até 

realocar um recurso e só conseguimos aprovar o PLN agora. Então, a dificuldade 

depois é o remanejamento, que é muito difícil. Não encontrei isso no relatório. 

Qualquer coisa, faço um destaque amanhã. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - De repente ela já tem, porque há obras 

em andamento que já têm contrato. As obras que têm contrato, de repente, já têm 

até orçamento, não necessariamente tem que se colocar no Orçamento agora, 

porque ela já tem orçamento garantido.  

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Está bem! Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Esclarecido? (Pausa.) 

 Está encerrada preliminarmente a discussão. 

 Passamos, então, às Áreas Temáticas XV e XVI - Presidência, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público da União, Defensoria Pública da 

União e Relações Exteriores.  

 A Relatora é a Deputada Laura Carneiro, ad hoc, porque substitui a Deputada 

Rosângela Gomes, também do Rio de Janeiro.  

 Portanto, V.Exa., Deputada, tem a palavra para apresentar o relatório. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada, Sr. Presidente.  

 É uma honra poder fazê-lo, mesmo que substituindo a Deputada Rosângela, 

porque o relatório é absolutamente claro, límpido. 

 Vou fazer um resumo do parecer, Sr. Presidente — um resumo do resumo —, 

para apresentá-lo rapidamente. 

 Área Temática XVI - Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, 

Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Relações Exteriores. 

Compõe-se da programação orçamentária integral dos órgãos do Poder Judiciário, 

do Poder Legislativo, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União 

e, no âmbito do Poder Executivo, das programações da Presidência da República, 

do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Transparência e 
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Controladoria-Geral da União, do Gabinete da Vice-Presidência da República e da 

Advocacia-Geral da União. Portanto, esta é a Área Temática. 

 “I.2.4 - Emendas Apresentadas  

 Encerrado o prazo, foram totalizadas 91 emendas (...) das quais 15 coletivas 

e 76 individuais. Das coletivas, 5 foram apresentadas por bancadas estaduais e 10 

por Comissões Permanentes. 

 (...) 

 No total, as emendas pretendem alocar R$ 1,06 bilhão em programações 

diversas. Desse montante, R$ 1,04 bilhão são referentes às emendas coletivas 

(representando 97,95% do total) e R$ 21,81 milhões referentes às emendas 

individuais (2,05% do total). 

 (...) 

 I.2.5 - Cancelamentos Prévios 

 O cancelamento feito previamente nos termos do item 16.III da Parte Especial 

do Parecer Preliminar, de acordo com o art. 52, II, “b”, da Resolução nº 1/2006-CN, 

afetou diversas programações em diversos órgãos relacionados a esta Área 

Temática, alcançando o montante de R$371.400.022,00, como demonstra a Tabela 

7.” 

 Vamos agora à questão das emendas apresentadas. 

 “I.3.1.2 - Análise (...) das Emendas Individuais 

 A Relatoria-Geral repassou os valores necessários ao atendimento integral 

das emendas individuais, R$16.143.405,00. Foram apresentadas 76 emendas 

individuais (71 apresentadas neste setor e 5 apresentadas originalmente no setor 

VIII) no valor global (...) de R$21.813.405,00. Desse total, 28 emendas foram 

apresentadas para órgãos cujas despesas já se encontravam no limite estabelecido 

pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016, e foram atendidas com cancelamentos 

compensatórios no âmbito do mesmo órgão, no valor global de R$5.270.000,00, nos 

termos da Instrução Normativa nº 1, de 2017 - CMO. 

 (...) 

 Quanto ao mérito, cada emenda cumpre o juízo de oportunidade e 

conveniência exercido pelos autores, não cabendo a esta Relatoria manifestar-se 
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sobre o ponto. Portanto, com as ressalvas apontadas, foram acolhidas 75 emendas 

individuais, num valor total de R$21.413.405,00. 

 I.3.1.3 - Análise e Atendimento das Emendas Coletivas 

 (...)” 

 Antes, vou agradecer ao Relator. 

 “A Relatoria-Geral repassou R$36.598.891,00 para atender parcialmente às 

emendas coletivas. Para atendimento das emendas, esta Relatoria utilizou apenas 

os recursos transferidos pela Relatoria-Geral. Não efetuou qualquer cancelamento 

nas dotações constantes do projeto, embora estivesse autorizada pelo Parecer 

Preliminar. 

 Foram apresentadas 12 emendas coletivas (...). Uma delas, a de nº 

50310002, foi inadmitida por esta Comissão após avaliação do CAE. Restaram, 

portanto, 11 emendas coletivas de apropriação. Como é sabido, não tínhamos fontes 

suficientes para aprovar integralmente todas as emendas. Diante da variedade dos 

objetivos propostos nas emendas, orientamo-nos basicamente pelo nosso 

julgamento do mérito e pela manifestação dos autores das emendas e dos órgãos 

beneficiários das programações contempladas. 

 Das 11 emendas coletivas de apropriação, 8 contemplam políticas públicas 

voltadas às mulheres. Destas, 5 pretendem acrescer recursos à ação 218B — 

Políticas de Igualdade e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e 3 à ação 

14XS – Construção da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às 

Mulheres nas Regiões de Fronteira Seca. Optamos por aprovar parcialmente as 

Emendas de nºs 50360001 e 60140002, com alocação de R$ 10 milhões e R$ 20 

milhões, respectivamente. As demais emendas coletivas voltadas às políticas para 

as mulheres foram contempladas com valores simbólicos (R$ 100.000, em regra 

geral, e R$ 98.891, no caso específico da Emenda nº 71080012), para que se 

considerem aprovadas e possam ser objetos de suplementações pelo Relator-Geral. 

As outras três emendas, que contemplam as ações 10TN — Implantação da 

Advocacia Pública Eletrônica e-AGU, 20I5 — Serviços Consulares e de Assistência 

a Brasileiros no Exterior e 2684 — Ações de Inteligência, foram aprovadas 

parcialmente, com R$ 2 milhões alocados a cada uma delas. 
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 Desafortunadamente, não foi possível o atendimento pleno e integral nos 

valores solicitados (...), dada a insuficiência dos recursos à disposição desta 

relatoria. 

 (...) 

 I.4 - Indicações à Relatoria-Geral 

 Diante do exposto indicamos e solicitamos ao Relator-Geral contemplar as 

emendas coletivas de apropriação, cujo atendimento por nós realizado ficou muito 

aquém do previsto nas emendas. 

 II. Voto do Relator 

 Diante do exposto, votamos pela inadmissão da Emenda de Comissão de nº 

50310002 e pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN, na parte referente 

à Área Temática XVI - Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e 

Relações Exteriores, com as alterações propostas neste Relatório.” 

 Assina a Deputada Rosangela Gomes. 

 Agradeço a V.Exa. 

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

Laura Carneiro.  

 Está em discussão o relatório. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão preliminar.  

 Passamos, então, ao próximo relatório. Relator: Domingos Sávio. Temática: 

Turismo.  

 Deputado Domingos Sávio, V.Exa. tem a palavra para apresentar seu 

relatório.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, prometo que serei 

breve.  

Com a colaboração que tivemos da assessoria, nós teremos oportunidade de 

apresentar uma síntese do nosso relatório em que destacaremos cada etapa, mas 

sem tomar tanto tempo dos colegas. Obviamente, há um relatório completo com 

cada gráfico e cada emenda, tanto individual como de bancada, absolutamente 

detalhada.  

 Passo, portanto, Sr. Presidente, ao “Relatório Setorial sobre o Projeto de Lei 

nº 20, de 2017-CN, que estima a receita e a fixa a despesa da União para o 
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exercício de 2018, referente às unidades orçamentárias que integram o órgão 

Ministério do Turismo (54000).  

 I - Relatório 

1. Introdução 

Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, o Presidente da República submete à apreciação do Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN, que ‘estima a receita e fixa a despesa 

da União para o exercício de 2018’.  

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, na forma estabelecida pelo art. 17 da Resolução nº 1, de 

2006-CN, e de conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo parecer 

preliminar, coube-nos a honrosa missão de examinar, no âmbito da Área Temática 

VII - Turismo, a programação do seguinte órgão e respectivas unidades 

orçamentárias:  

Ministério do Turismo (Órgão 54000)  

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social: Ministério do Turismo – 

Administração Direta (54101); EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo (54201). 

(...)” 

 Passo à análise da proposta orçamentária da Área Temática VII - Turismo. 

O item 2 deste relatório apresenta uma análise da proposta orçamentária da 

Área Temática VII, com as suas considerações iniciais, nos termos exigidos pelo 

parecer preliminar, quanto à verificação do atendimento das normas constitucionais 

e legais, do efeito da abertura de créditos especiais e extraordinários e da ausência 

de obras com indícios de irregularidades nessa área temática.  

Portanto, está de acordo com o encaminhado pelo TCU ao Congresso 

Nacional.  

 Seguiremos diretamente para a leitura do item 3, Atuação da Relatoria 

Setorial, que consideramos mais relevante para a compreensão dos critérios que 

nortearam os trabalhos desta relatoria.  

 “3. Atuação da Relatoria Setorial 
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Junto a esta área temática, foi apresentado um total de 342 emendas de 

apropriação, não tendo sido apresentadas emendas de remanejamento.” Aqui, 

obviamente, estou me referindo às emendas individuais, impositivas dos Srs. 

Deputados e Senadores.  

As emendas de apropriação compreenderam 325 emendas individuais e 17 

coletivas, sendo 12 emendas de bancadas estaduais e 5 de Comissões.  

 Não foram apresentadas emendas ao orçamento de investimento das 

empresas estatais. 

 3.1. Recursos para o atendimento das emendas. 

 Segundo o que estabelece o item 23, I, da Parte Especial do Parecer 

Preliminar, no âmbito das Áreas Temáticas, esta Relatoria Setorial poderia realizar 

cancelamentos em dotações consignadas a despesas com investimentos (GND 4) e 

com inversões financeiras (GND 5) até o limite global de 20% do programado, sendo 

o limite máximo para cada substituto de 40% da dotação. 

 Após minucioso exame das dotações das unidades orçamentárias desta Área 

Temática, esta Relatoria decidiu promover cancelamentos de forma pontual no 

montante de 30 milhões de reais, apenas 9,3% do total programado no GND 4, 

buscando, por um lado, atender de maneira minimamente adequada às justas 

demandas parlamentares e, por outro lado, não prejudicar as já comprimidas 

programações de investimentos do Ministério em análise. 

 Os demais recursos utilizados (51,8 milhões de reais) provieram do saldo da 

reserva de recursos da Relatoria Geral, distribuídos nos termos do item 19.1 do 

Parecer Preliminar.” 

 Aqui eu destaco aos meus pares o cuidado que tivemos. 

 “3.2. Critérios de atendimento das emendas 

 3.2.1 Emendas individuais. 

 As emendas individuais propostas nesta Área Temática totalizaram 289,2 

milhões de reais e tiveram por objetivo, em sua grande maioria, a assistência 

financeira da União para iniciativas locais, tais como o apoio a projetos de 

infraestrutura turística (256,2 milhões de reais), e a promoção de marketing do 

turismo com a realização de eventos (32,7 milhões de reais).” 

 Portanto, todas essas emendas foram contempladas integralmente. 
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 “Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que regem a 

matéria, os pareceres das emendas requereram ajustes e correções, com o 

propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos de 

elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua aprovação ou 

ulterior execução. Dessa forma, foram realizadas adequações de classificação 

funcional-programática, ação, subtítulo, GND e modalidade de aplicação. 

 (...) 

 Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta Relatoria 

recomenda a aprovação de todas as emendas individuais. 

 3.2.2. Emendas coletivas. 

 No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das 

restrições orçamentárias e na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente 

possível, mantivemo-nos disponíveis para ouvir os autores dessas emendas no 

sentido de ter ciência das mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia 

atender a todas em níveis ideais. 

 (...) 

 Os recursos disponibilizados a partir do saldo de reserva de recursos da 

Relatoria Geral, nos termos do item 19.1 do Parecer Preliminar, foram integralmente 

destinados às emendas coletivas”. Ou seja, apenas esses 51,8 milhões de reais 

eram o montante de que esta Sub-Relatoria dispunha para atender às emendas. 

 Sr. Presidente, eu ouvi aqui alguns debates desta monta e destaco que nós 

adotamos um critério que consideramos o mais justo, o critério em que levamos em 

conta não só a população dos Estados, mas o inverso a alguns índices de 

desenvolvimento, para que pudéssemos contemplar melhor aqueles lugares mais 

carentes. Com critérios absolutamente técnicos, distribuirmos os 51,8 milhões de 

reais, sendo 15% deles disponibilizados para as emendas de Comissões. Seria um 

montante, portanto, de 7,75 milhões de reais, o que deu exatamente 1 milhão e 550 

mil reais para cada uma das emendas de Comissão. 

 Como eu disse, as emendas por Estado, as de bancada, levaram em conta as 

questões de população e também os critérios de natureza social. 

 “Assim, esta Relatoria procurou ter em conta um conjunto de critérios de 

modo a buscar uma adequada distribuição dos recursos por Unidade da Federação. 
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Dessa forma, para a alocação dos recursos às emendas das bancadas estaduais, 

levamos em consideração o inverso da renda per capita, a população a ser 

beneficiada, bem como o número de emendas apresentadas na Área Temática.” 

 Com o propósito de atender às justas reivindicações que nos foram 

apresentadas por diversos Parlamentares, julgamos relevante e necessário proceder 

a um reforço na dotação “Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística — Nacional”.  

 Acrescentamos a esta rubrica um montante de 30 milhões de reais, buscando 

criar condições de disponibilidade orçamentária para atender a projetos relevantes, 

que vão desde demandas localizadas, como a necessidade de conclusão de obras, 

como o centro turístico e cultural de Perdigão, em Minas Gerais, até obras de grande 

alcance histórico, cultural e turístico, como a pavimentação de pequeno trecho de 

estrada vicinal ligando a BR-494 à fazenda do Pombal, local onde nasceu 

Tiradentes, o mártir da Inconfidência, no Município de São João del-Rei.” 

 Lembro que esse local é um parque nacional, portanto, um patrimônio público. 

 “Nesse mesmo patamar de relevância, está o projeto de criação do centro 

cultural e turístico de Tiradentes, Memorial Tiradentes, que será possível com a 

recuperação e a adaptação de um casarão histórico pertencente àquele Município. 

 Destacamos também a necessidade de apoiar projetos dos circuitos 

turísticos, como o Circuito das Vertentes, o Circuito dos Diamantes, o Circuito dos 

Inconfidentes, assim como o projeto Caminho de São Tiago em Minas Gerais, entre 

outras demandas.” 

 Temos como exemplo o Caminho de Santiago de Compostela, grande 

referência turística mundial. Aqui nós temos a possibilidade de desenvolver algo na 

mesma linha, fazendo com que o turismo seja também fonte de renda e de 

desenvolvimento. 

 Lembro que toda essa expectativa é em torno de apenas 30 milhões de 

suplementação. Mas esperamos que isso possa ser utilizado em todo o território 

nacional, porque a rubrica que destinamos é para aplicação em desenvolvimento 

turístico em todo o território nacional. É uma emenda da Comissão de Turismo, 

dando, portanto, um caráter amplo e democrático a essa destinação. 
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 “Assim, quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a 

nossos pares a aprovação parcial de 12 emendas de bancadas estaduais e de 5 

emendas de Comissões.” 

 Sr. Presidente, colegas Parlamentares, lembro, portanto, que procuramos 

aprovar todas as emendas, deixando nem que seja uma janela de possibilidade para 

atendermos a esses sonhos, a essas aspirações legítimas dos diversos Estados. 

 Faço aqui ainda um apelo ao Relator-Geral para adequar estes 30 milhões de 

reais, a fim de que ele possa contemplar diversos projetos de âmbito nacional. 

Obviamente dentro do que preceitua a Resolução nº 1, tivemos que fazer 

adequações. Espero que o Relator-Geral possa complementar aquelas rubricas que 

tivemos de destinar com montantes reduzidos, para levantar esses 30 milhões de 

reais que estarão suplementando essas diversas demandas.  

 Como é regimentalmente permitido ao Relator, nós esperamos, para que o 

Ministério do Turismo e a Área Temática Turismo, que tem um orçamento modesto, 

não fique prejudicado, que o Relator-Geral possa fazer a adequação nesta monta. 

 Eu concluo, Sr. Presidente com as seguintes palavras. 

 “Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento das emendas 

e dada a magnitude dos valores envolvidos, muitas foram as demandas que 

deixaram de receber dotações compatíveis com a sua importância”. 

 Apesar disso, todas elas foram contempladas, evitando qualquer 

cancelamento de rubrica. 

 “Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017, do 

Congresso Nacional, relativamente às unidades orçamentárias afetas a esta Área 

Temática, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas. 

 Sala da Comissão Mista, 4 de dezembro de 2017. 

 Deputado Domingos Sávio, Relator Setorial.” 

 É este o relatório, Sr. Presidente. 

 Muito obrigado. 

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

apresentado pelo Deputado Domingos Sávio. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, está encerrada a discussão 

preliminar. 
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 Este é o 10º relatório apreciado na noite de hoje. Vamos partir, agora, para o 

11º. Vão ficar faltando apenas 5 relatórios. Estão chegando o Deputado Júlio 

Delgado, Relator da Área Temática Saúde, e o Deputado Hildo Rocha, Relator da 

Área Temática de Desenvolvimento Urbano. 

 Com muita honra, concedo a palavra ao Deputado Evandro Roman, do PSD 

do Paraná, Relator Setorial da Área Temática Agricultura, Pesca e Desenvolvimento 

Agrário. 

 V.Exa. tem a palavra para a apresentação do seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO ROMAN - Sr. Senador Dário Berger, 

Deputado Cacá Leão, também Relator, eu vou falar de uma forma resumida, 

conforme foi o entendimento. Faço uma breve introdução e parto, diretamente, para 

as ações. 

 “(...) Por designação do Presidente da CMO, na forma do art. 15 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, recebemos a missão de examinar 

e relatar as peças orçamentárias concernentes à Área Temática V — Agricultura, 

Pesca e Desenvolvimento Agrário do referido Projeto de Lei, compreendendo as 

matérias relativas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

suas unidades orçamentárias, assim como as programações a cargo da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), vinculados à Presidência da 

República.” 

 Vejam que eu não citei a questão da pesca, embora o título tenha sido 

mantido em relação a estas ações. 

 Para ser breve, passo às: 

 6.8. Recomendações à Relatoria-Geral. 

 Pela importância da atividade agropecuária para a economia, geração de 

divisas, criação de empregos e desenvolvimento social no País, indicamos ao 

Relator-Geral, nobre Deputado Cacá Leão, a necessidade de aporte de recursos em 

algumas demandas essenciais para garantir a continuidade de evolução desse 

setor: 

 a) concessão de subvenção econômica ao Prêmio do Seguro Rural; 
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 b) subvenção econômica nas aquisições do Governo Federal e na formação 

de estoques reguladores e estratégicos; 

 c) subvenção econômica para garantia e sustentação de preços na 

comercialização de produtos agropecuários; 

 d) apoio ao desenvolvimento e controle da agricultura orgânica; 

 e) assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar; 

 f) Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar — PAA; 

 g) pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária. 

 As ações listadas são fundamentais para que os produtores rurais, 

especialmente os pequenos, médios e agricultores familiares, disponham de 

inovações tecnológicas, assistência técnica, estabilidade de renda e garantia de 

recursos para continuarem fazendo do setor agropecuário a força que impulsiona a 

economia brasileira. 

 Recomendamos, por fim, que, na medida do possível, sejam recompostas as 

dotações para custeio das atividades do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e de suas unidades orçamentárias, assim como das programações 

da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

 Uma avaliação do histórico das programações a cargo dessas instituições 

mostra que a proposta para 2018 já foi muito restritiva, o que leva à preocupação de 

que cortes adicionais comprometam seu bom funcionamento.” 

 Eu gostaria só de frisar, antes de encerrar a leitura, que nós dispusemos de 

85 milhões de reais. Dentro do trabalho, fizemos os cortes necessários. Fizemos o 

encaminhamento dentro das prioridades, principalmente por termos a certeza de que 

estas atividades iriam sair. 

 Deixamos uma janela aberta para quase todas as emendas de Comissão, 

bem como às emendas de bancada, para que pudessem receber os 

encaminhamentos, haja vista que, de acordo com os estudos feitos nos últimos 3 

anos, nenhuma emenda de bancada foi liberada — refiro-me a emendas não 

impositivas. 

 Então, o trabalho que fizemos foi com ações exequíveis, levando em 

consideração que o Orçamento não fosse apenas uma ação fictícia. Agora, nós 
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temos a Lei do Teto — Emenda Constitucional nº 95, de 2016 —, que nos dá a 

certeza, a garantia de que temos de trabalhar dentro de um orçamento que possa 

ser exequível, não o desperdiçando. 

 “II - Voto do Relator  

 Do exposto, somos pela aprovação da proposta orçamentária para o exercício 

de 2018, na forma do PLN nº 20, de 2017, do Congresso Nacional, relativa aos 

órgãos e unidades orçamentárias da Área Temática V — Agricultura, Pesca e 

Desenvolvimento Agrário, encaminhada pelo Poder Executivo na Mensagem 

Presidencial nº 324, de 2017, na origem, com as alterações decorrentes das 

emendas cuja aprovação total ou parcial estamos propondo. 

 Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2017. 

 Deputado Federal Evandro Roman.” 

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

 Submeto o relatório à discussão. (Pausa.)  

 Não havendo quem queira discutir, está encerrada preliminarmente a 

discussão. 

 Agradeço ao Deputado Evandro Roman e o cumprimento.  

 Partiremos agora para o relatório. Indago a V.Exas. quem chegou primeiro, 

por gentileza. (Risos.) 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

 Deputado Hildo Rocha, a minha assessoria colocou em pauta a Área 

Temática Saúde. Pode ser? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Pode.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Relator é o eminente 

Deputado Julio Lopes, a quem concedo a palavra para a apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Eminente Senador Dário Berger, quero 

cumprimentá-lo pela Presidência desta Comissão, pela harmonia com que tem 

conduzido os trabalhos junto ao nosso Relator-Geral, Deputado Cacá Leão.  

 Sr. Presidente, eu fiz duras críticas outro dia, na semana passada, a um 

consultor nesta Casa que, a meu juízo, levou vários Deputados a um erro, a um 

entendimento equivocado sobre a Medida Provisória nº 795, DE 2017, em razão de 
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ter feito um relatório, no meu entendimento, propositadamente equivocado sobre 

metodologia contábil a respeito dos prejuízos da PETROBRAS com o REPETRO. 

 Como fiz várias e contundentes críticas a esse servidor — que já em outras 

oportunidades me serviu muito bem e que serve a Casa muito bem, mas que, no 

caso, colocou a sua ideologia à frente do processo —, quero aqui citar o Consultor 

Mario Gurgel pela excelência do seu trabalho, pela isenção com que nos ajuda, pela 

forma absolutamente comprometida com que tem ajudado os vários Relatores da 

Área Temática Saúde que me antecederam. E certamente poderá ajudar os que me 

sucederão. Na realidade, sou aprendiz do Dr. Mario Gurgel, que me ajudou muito 

nessa relatoria. 

 Então, inicio aqui a leitura do relatório. 

 “Nos termos do art. 165, caput e § 5º, e do art. 84, XXIII, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 35, § 2º, III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Presidência da República submete à apreciação do Congresso 

Nacional, por meio da Mensagem nº 324, de 2017 (na origem), o Projeto de Lei nº 

20, de 2017, do Congresso Nacional, que ‘estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2018’, compreendendo os orçamentos fiscal, da 

Seguridade Social e de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

 Por designação da Presidência da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, coube-nos a missão de relatar a proposta orçamentária 

relativa à Área Temática II — Saúde, que compreende a programação do Ministério 

da Saúde e respectivas unidades orçamentárias a ele vinculadas direta ou 

indiretamente. 

 (...) 

 4.2. Recursos mínimos a serem aplicados nas ASPS no PLOA de 2018. 

 (...) 

 Nesse cenário, o piso constitucional de saúde para 2018 pode ser estimado 

em 117,4 bilhões de reais, montante que corresponde ao piso previsto para 2017 no 

valor de 114 bilhões, equivalentes a 15% da Receita Corrente Líquida do ano 

corrente no valor de 760,2 bilhões, conforme informado no Relatório de Avaliação de 
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Receitas e Despesas Primárias, relativo ao quinto bimestre de 2017, corrigido em 

3% referentes à variação do IPCA entre julho de 2016 e junho de 2017. 

 (...) 

 5.4. Recursos para atendimento de emendas.  

 No atendimento das emendas individuais e coletivas, foram mobilizados cerca 

de 6,3 bilhões de reais, dos quais 5,8 bilhões de reais advieram da Reserva de 

Contingência e 0,5 bilhão de reais, de remanejamento de investimentos passíveis de 

utilização pela Relatoria Setorial, nos termos do item V da Parte Especial do Parecer 

Preliminar. 

 Tais remanejamentos foram efetuados a partir do cancelamento seletivo de 

dotações nacionais, buscando preservar dotações afetas à Rede Cegonha, Saúde 

Indígena, sistemas de tecnologia de informação e comunicação para a saúde (e-

Saúde), bem como programações estadualizadas e de institutos e hospitais. 

 5.5. Emendas Individuais. 

 No que diz respeito às emendas individuais, com exceção de nove, que foram 

consideradas retiradas pelos autores devido ao remanejamento integral do valor 

solicitado, todas as demais foram aprovadas, o que implicou a utilização de 4,8 

bilhões de reais. 

 5.6. Emendas Coletivas (Distribuição — Anexo I) 

 Emendas de Bancada com Obrigatoriedade de Execução. 

 A Lei nº 13.473, de 2017 (LDO para 2018) garante a obrigatoriedade de 

execução de duas programações incluídas ou acrescidas por emendas de bancada 

estadual, custeadas com recursos da reserva de que trata o inciso II do §3º do art. 

12. No âmbito da saúde, houve treze emendas nessa situação, que receberam 

recursos específicos da ordem de 817,9 milhões de reais. 

 Demais Emendas Coletivas. 

 Para atender aos demais pleitos de apropriação das bancadas e Comissões, 

que totalizaram mais de 11,3 bilhões de reais, foram utilizados 644,5 milhões de 

reais. Mesmo diante da escassez de recursos, buscamos ouvir a todos que nos 

procuraram, sempre perseguindo o equilíbrio e a justiça nas alocações. 

 Para as emendas de Comissão, prevaleceu o critério de mérito na alocação 

dos recursos, sendo destinado um total de 63,3 milhões de reais. Quanto à 
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distribuição, foi conferida preferência ao Fundo Nacional de Saúde, nas ações de 

estruturação de Unidades de Atenção Especializada e de Atenção Básica, apoio à 

manutenção de unidades de saúde, Serviço Social Autônomo Associação das 

Pioneiras Sociais e, no caso da FUNASA, à ação de sistemas públicos de 

esgotamento sanitário e de abastecimento de água. 

 Os recursos restantes, no montante de 581,3 milhões de reais, foram 

alocados às emendas de apropriação das bancadas estaduais, segundo critério 

técnico e de mérito, respectivamente na proporção de 60% e 40%, conforme Anexo 

I. O critério técnico levou em consideração a média aritmética entre a população da 

Unidade da Federação, o inverso do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 

cada Unidade da Federação e a quantidade de emendas apresentadas à Área 

Temática. 

 (...) 

 Quanto às emendas de remanejamento, tendo em vista proporem acréscimos 

a programações constantes do PLOA, procuramos dar acolhimento que não 

comprometesse as programações a serem canceladas. Dessa forma, foram 

atendidas conforme o quadro a seguir.” 

 No quadro Cancelamentos Realizados para Atendimento das Emendas de 

Remanejamento, à Emenda nº 600600005, da Comissão de Assuntos Sociais — 

CAS, do GND 4, o valor solicitado foi de 4 milhões, 96 mil e 360 reais, e o valor 

atendido foi de 2 milhões de reais, havendo o acréscimo (1575) e cancelamento 

(1570). 

 Passo à Emenda nº 60110008, da Comissão de Desenvolvimento Regional e 

Turismo — CDR, GND 4.O valor solicitado foi de 20 milhões, o valor atendido foi de 

5 milhões e 400 mil reais. 

 Passo à Emenda nº 50210005, da Comissão de Seguridade Social e Família 

— CSSF. O valor solicitado foi de 14 milhões, o valor atendido foi de 390 mil reais. 

 Passo à Emenda nº 60000005, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO. O valor solicitado foi de 14 milhões e 400 mil reais, 

o valor atendido foi de 390 mil reais. 

 “6.2. Outras Informações Obrigatórias conforme Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional. 
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 Em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 70 da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, registre-se que, no âmbito do Ministério da Saúde, há 

duas obras em relação às quais foram identificados indícios de irregularidades 

graves com recomendação de paralisação, conforme Acórdão nº 2.810, de 2016-

TCU-Plenário. 

 Uma das programações refere-se à construção da fábrica de hemoderivados 

e biotecnologia, no Estado de Pernambuco, da Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia — HEMOBRAS, unidade orçamentária 36215, 

funcional programática 10.303.2015.1H00.0026, (...), dotação prevista no Projeto de 

Lei Orçamentária Anual — PLOA 2018 no montante de 181 milhões,126 mil e 730 

reais. 

 A outra diz respeito à construção do centro de processamento final de 

imunobiológicos, no Estado do Rio de Janeiro, da Fundação Oswaldo Cruz — 

FIOCRUZ, unidade orçamentária 36201, funcional programática 

10.572.2015.13DW.0033, dotação prevista no PLOA 2018 no montante de 100 

milhões de reais. Não houve emendas para as respectivas programações. 

 O exame dessas programações, contudo, será efetuado pelo Comitê de 

Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves — COI. 

 (...) 

 7.1. Ajuste de Descritor de Ações. 

 Como apontado no item 2.6 deste relatório, alguns descritores de ações 

orçamentárias sofreram alterações na proposta para 2018. É o caso da nova ação 

219A — Promoção da Atenção Básica em Saúde, que basicamente agregou duas 

ações existentes até 2017 (ação 8577— Piso de Atenção Básica Fixo e 20AD — 

Piso de Atenção Básica Variável — Saúde da Família) de caráter obrigatório nos 

termos da Lei nº 13.473, de 2017 — LDO para 2018 (Seção I do anexo III da LDO). 

 Especificamente em relação a tal ação, merece destaque o fato de o descritor 

não integrar a relação de despesas que constituem obrigações legais ou 

constitucionais da LDO. Dessa forma, consideramos oportuno efetuar ajuste a fim de 

adequar o descritor da citada ação (...). 

 8. Indicações ao Relator-Geral. 
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 8.1. Informatização de Sistemas (Estratégia e-Saúde.) 

 A informatização dos sistemas é uma prioridade da gestão atual do Ministério 

da Saúde e mostra aderência às diretrizes e aos princípios do SUS e à política de 

governo eletrônico. A integração de ações e controles é essencial para permitir um 

adequado planejamento do setor e propiciar a ampliação do acesso e da qualidade 

da assistência prestada à população, mediante a melhor aplicação possível dos 

recursos públicos disponíveis. 

 No Brasil, grande parte da informação e da comunicação é desenvolvida nos 

Municípios, ou seja, no local mais próximo da vida das pessoas. Por isso, é 

fundamental que se estabeleçam princípios e estratégias que permitam a integração 

e interoperabilidade dos sistemas existentes no País que registram as ocorrências e 

os agravos relacionados à situação de saúde do cidadão durante sua vida e 

efetivamente promovam o aumento da qualidade, da resolutividade e da 

humanização nos diversos aspectos da atenção à saúde, nas três esferas de 

governo e no setor privado, beneficiando pacientes, cidadãos, profissionais, gestores 

e organizações de saúde. 

 A Estratégia e-Saúde congrega um conjunto de ações que qualifica a gestão 

da saúde por meio eletrônico e vem mudando a maneira de se organizar e ofertar 

serviços de saúde em todo o Brasil. A partir da plataforma digital implantada, será 

possível obter informações sobre os serviços de saúde da cidade, acompanhar o 

histórico médico do paciente em todas as Unidades Básicas de Saúde — UBSs, os 

dados e os resultados de exames realizados, além de verificar em tempo real a 

disponibilidade de medicamentos e os registros de visitas de agentes de saúde, 

melhorando significativamente o atendimento ao cidadão. 

 Além disso, ressalta-se a importância de se viabilizar, integrado ao referido 

sistema, o cadastro de usuários com câncer e portadores de doenças raras, crônicas 

ou ligadas ao sangue. Essas doenças correspondem a quase 80% das despesas 

decorrentes de judicialização no âmbito do SUS. Essa integração possibilitaria o 

atendimento desses direitos com evidentes ganhos de eficiência e qualidade nos 

gastos públicos. 
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 Ademais, a aprovação da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, instituiu a 

Identificação Civil Nacional — ICN com o objetivo de identificar o brasileiro em suas 

relações com a sociedade e os órgãos e entidades governamentais e privados. 

 Desse modo, considera-se de suma importância garantir a 

interoperacionalidade das informações do e-Saúde com a base de dados da ICN, a 

fim de aperfeiçoar ainda mais os processos de trabalho e gerar benefícios para a 

gestão da saúde no País, como a garantia de identificação unívoca do usuário e dos 

profissionais do SUS em todo o território nacional devido ao uso de dados 

biométricos, a disponibilidade de informações pessoais aos usuários do SUS, a 

garantia ao profissional de saúde da identidade segura do paciente, a geração de 

dados confiáveis para tomada de decisão no âmbito dos gestores e a maior 

possibilidade de detecção de ações fraudulentas no âmbito do SUS. 

 Por fim, destaco a experiência inédita e inovadora da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais — FHEMIG, cujo êxito em seu modelo de gestão pode 

auxiliar no desenvolvimento do e-Saúde. Instituiu-se, entre outras medidas, 

instrumento de prestação de contas direta ao paciente sobre o atendimento a ele 

dispensado, incluindo custos, o que indubitavelmente insere o paciente/usuário no 

processo de gestão, contribuindo para sua compreensão da utilização dos recursos 

e da demonstração do tratamento e aprimorando a transparência e o controle dos 

gastos públicos. 

 Por todo o exposto, proponho que, a partir do desenvolvimento do e-Saúde, 

com a consequente integração dos prontuários e cadastros de usuários e 

profissionais de saúde, seja fixado como diretriz o cruzamento dos referidos dados 

com a base de Identificação Civil Nacional, garantindo assim a identificação segura 

do brasileiro em suas relações com órgãos e entidades governamentais.

 Consideramos ainda essencial que tal modelo evolua no sentido da citada 

experiência mineira e venha a disponibilizar, especialmente ao usuário do sistema 

junto à rede privada complementar, a conta-paciente com informações 

individualizadas dos atendimentos, medicamentes, exames e custos relativos a cada 

usuário. 

 Assim, a fim de viabilizar o atendimento dessa relevante demanda, indico ao 

Relator-Geral acréscimo à Ação 20YN — Sistemas de Tecnologia de Informação e 
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Comunicação para a Saúde, e-Saúde, localizador “Nacional”, MA 90, GND 3 e 4, 

sequencial 001724, no valor de 100 milhões de reais. 

 8.2. Demandas específicas do Ministério da Saúde. 

 Por meio do Aviso nº 669/GM/MS, de 30 de novembro de 2017, Anexo V, o 

Ministério da Saúde informou a necessidade de implementar adequações na 

programação do órgão identificadas somente após o envio da proposta orçamentária 

ao Congresso Nacional. As alterações solicitadas dizem respeito a: 

 a) remanejamento de 51 milhões de reais 

 De: Programa 10.303.2015.4370.0001 (Atendimento à População com 

Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças 

Sexualmente Transmissíveis — Nacional), UO 36901 (Fundo Nacional de Saúde), 

GND 3 e MA 90. 

 Para: Programa 10.303.2015.2522.0001 (Produção de Fármacos, 

Medicamentos e Fitoterápicos — Nacional), UO 36201 (Fundação Oswaldo Cruz), 

GND 3 e MA 90. 

 b) inclusão de recursos na Ação 20YL — Estruturação de Academias da 

Saúde, localizador 0001 — Nacional, MA 90, GND 4. Essa ação, classificada como 

não ASPS, permite a implantação, ampliação, reforma e melhorias de espaços e 

equipamentos públicos para o desenvolvimento de práticas e atividades físicas e 

outras de promoção da saúde; mas não foi prevista no PLOA. 

 II - Voto do Relator 

 Diante de todo o exposto, votamos no sentido de que esta Comissão Mista: 

 I - aprove o Projeto de Lei nº 20, de 2017, do Congresso Nacional, no que 

concerne às unidades orçamentárias do Ministério da Saúde, com as alterações 

decorrentes das emendas aprovadas e dos ajustes técnicos de que trata o item 7.1 

deste relatório relativos à redação do descritor da ação “219A”, e com a proposta 

para votação em separado, por apresentar indícios de irregularidades graves, 

conforme prescreve o art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, das programações 10.303.2015.1H00.0026 (Implantação da Indústria de 

Hemoderivados e Biotecnologia — HEMOBRAS no Estado de Pernambuco) e 

10.572.2015.13DW.0033 (Construção do Centro de Processamento Final de 

Imunobiológicos — no Estado do Rio de Janeiro); 
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 II - autorize o Relator-Geral a implementar as indicações constantes do item 8 

deste relatório. 

 Sala de Comissões, em 4 de dezembro de 2017. 

 Deputado Julio Lopes, Relator Setorial." 

 Eram essas as minhas palavras, Senador Dário Berger e Relator-Geral Cacá 

Leão. 

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

 Com a palavra a brilhante Deputada catarinense Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada, nobre Presidente 

desta Comissão, nosso querido Senador catarinense Dário Berger. 

 Cumprimento o nobre Deputado Julio Lopes, Relator Setorial da Área 

Temática Saúde, que é absolutamente sensível à população brasileira, e o nobre 

Relator-Geral, Deputado Cacá Leão. 

 Primeiro, quero parabenizar o Relator Setorial pela indicação ao Relator-Geral 

do sistema de informação. Com certeza absoluta, quando aprimoramos os 

mecanismos de informatização da saúde, estamos aprimorando os mecanismos de 

gestão e de qualidade das ações de serviços de saúde. 

 Eu não posso me furtar a fazer alguns apontamentos sobre o que foi 

apresentado ao nosso Orçamento. Percebemos que parte do Orçamento tem um 

crescimento pífio. A assistência hospitalar e ambulatorial tem um crescimento, no 

comparativo entre 2017 e 2018, de apenas 3,8% quando a inflação na área da 

saúde é de 13,55%. Na atenção básica, o comparativo fica negativo, -2,45%. No 

suporte terapêutico, fica 0,6%. 

 É claro que alguns desses itens são compensados por emendas de bancada 

e emendas impositivas ao Orçamento. Por isso, temos que ter muito cuidado com o 

que estamos falando. Então, estou fazendo a observação de que parte deles é 

suprida agora, que 50% das emendas individuais obrigatoriamente têm que ser 

designadas para a área da saúde. 

 O mesmo acontece quando se trata do comparativo da estruturação de 

unidades de serviços de saúde, que fica com menos 82,6%, repito, porque as 

emendas vão compensar. 
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 Mas, Sr. Presidente, nós precisamos lembrar sempre que na saúde temos 

que garantir orçamento financeiro e ampliação da oferta de serviço para a 

população. 

 Agora eu vou abordar um tema e posso ser absolutamente repetitiva nesta 

Comissão, nas nossas reuniões com a Presidência, no meu discurso e na minha 

defesa. Em relação ao item dos per capita, a diferença pelo relatório não é a mais 

acentuada, mas, quando nos debruçamos sobre o executado em 2017, de janeiro a 

novembro, e o executado e pago em 2016, de janeiro a novembro, as diferenças 

entre os Estados, em especial no item 8585, referentes à média e à alta 

complexidade, são absolutamente significantes. E não estou falando de Estados que 

não têm capacidade instalada; estou falando do comparativo de Estados que têm 

capacidade instalada. 

 Isso significa que no nosso Estado, por exemplo, nobre Senador Dário 

Berger, é mais difícil fazer um cateterismo ou um tratamento de câncer, porque o 

Estado não tem os respectivos recursos financeiros para cobrir esses 

procedimentos, como outros Estados brasileiros têm, porque, historicamente, 

quando vieram as normas do Sistema Único de Saúde, os recursos ficaram em 

alguns Estados. 

 Posso demonstrar a diferença que há entre os três Estados do Sul: Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem uma diferença per capita 

em relação a esses Estados. Isso acontece em outras regiões brasileiras, e nem se 

fala, então, se nós compararmos regiões do Norte e do Nordeste com as do Sul do 

País. 

 Por isso, vou propor uma indicação ao nobre Relator-Geral para buscar 

reduzir essas diferenças per capita tanto na média e na alta complexidade, quanto 

na atenção básica. Senão, nós não vamos conseguir garantir aquela assistência à 

saúde que nós queremos. 

 Eu apresentei um projeto de lei, e depois a Deputada Flávia Morais 

apresentou outro. Os nossos dois projetos de lei — o meu, de 2011, e o dela, de 

2012 — foram apensados a um projeto de lei do Senador Osmar Dias que dispõe 

que nenhum paciente pode esperar mais do que 60 dias para iniciar o seu 

tratamento do câncer. Se nós não tivermos recursos para enfrentar e ampliar a 
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média e a alta complexidade, não vamos ter recursos nem garantia do cumprimento 

legal de que todo paciente tem direito a entrar em tratamento em até 60 dias. E já 

estou falando de um tempo absolutamente longo para um paciente com câncer e 

seus familiares, porque quanto mais rápido se tem o diagnóstico de câncer e mais 

rápido se recebe o tratamento, melhor é o resultado. 

 Nós precisamos enfrentar essa triste realidade brasileira. Quando se analisam 

dados do Brasil, observa-se que na atenção básica os Estados do Norte e Nordeste 

têm um índice per capita melhor do que os Estados do Sul e Sudeste. No entanto, 

quando se analisam os dados dos tratamentos de média e da alta complexidade, 

percebemos os vazios assistenciais dessas Regiões. Não dá para suportar esses 

vazios existenciais e continuar com eles para o resto da vida. 

 Então, temos o desafio de reduzir as diferenças — esta Comissão; os 

gestores estaduais e municipais de saúde, para que garantam as estruturas; e o 

Ministério da Saúde. Quando as diferenças se ampliam, significa que uma parte da 

população brasileira tem acesso às ações e serviços de saúde mais rapidamente do 

que outra parte da população brasileira. E nós temos um sistema único que deve 

olhar para o coletivo. 

 Eu queria pontuar a minha preocupação quanto ao item medicamentos, 

porque, com o cofinanciamento, com o copagamento, a Farmácia Popular, no 

comparativo dos anos, está com o valor negativo de 4,8 bilhões de reais. 

 Quero também dizer que precisamos avançar. Eu sou defensora da saúde, 

sou defensora do Sistema Único de Saúde. Saúde se faz melhorando sempre a 

gestão. Mas temos que lembrar que a inflação da saúde não corresponde à inflação 

geral, não é medida pelo INPC. Por isso, os planos de saúde crescem, ou têm um 

reajuste anual, em média, de 13,5%. Deputada Dorinha, V.Exa., que também é 

dessa área, sabe que o plano de saúde não tem os valores corrigidos em menos do 

que 13,5%, em média. Por quê? Porque os insumos na saúde não seguem a 

inflação normal — nem medicamentos, nem materiais médico-hospitalares. 

 Como recebemos o relatório e acordamos em nos permitir ainda continuar o 

debate amanhã, em função de ele ter sido entregue agora à noite, e em virtude da 

importância de concluirmos todas as leituras na noite de hoje, para avançarmos 

amanhã na aprovação dos destaques, a fim de que o nosso Relator-Geral faça o seu 
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relatório final, eu queria fazer só esses apontamentos na noite de hoje, para amanhã 

avançar um pouquinho mais. 

 Mas quero, desde já, fazer este apelo: tenhamos cuidado com a redução das 

desigualdades regionais, em especial, com as desigualdades per capita entre as 

Regiões deste País, e das desigualdades deste País como um todo. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Julio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sr. Presidente, eu queria agradecer à 

Deputada Carmen Zanotto as sensatas, ponderadas e assertivas observações. Eu 

subscrevo todas as suas colocações, e quero ajudar nesse sentido. Só não avancei 

porque não era possível assim fazer, em função do caráter obrigatório, e de que isso 

é uma disposição do Relator-Geral. Mas assumo, no relatório, a sua indicação, e me 

somo a V.Exa. no sentido de que nós possamos tentar sugerir ao Relator-Geral que 

assim o faça. Acho, de fato, que minimizar as desigualdades é um dos objetivos 

desta Comissão. 

 Queria aqui também sugerir ao Presidente — já tive a oportunidade de 

conversar com o Presidente e com o Relator-Geral — que submetesse à avaliação 

de toda esta Comissão uma diretriz no sentido de avaliarmos a qualidade e a 

quantidade dos atendimentos. Nós estamos avançando muito na saúde, e hoje 

temos os mecanismos mais modernos de administração e acompanhamento de todo 

o processo orçamentário e de atendimento, mas o Brasil nunca fez um 

monitoramento da quantidade e da qualidade de atendimentos. Ao longo do tempo, 

temos sempre tratado, no Orçamento, do volume de procedimentos, mas nunca da 

qualidade do atendimento e do número de atendidos. 

 Portanto, como fiz aqui, sugiro que, a partir de hoje, por meio de uma diretriz 

da Comissão Mista de Orçamento, torne-se obrigatório o cruzamento do CPF e da 

identidade civil do servidor da saúde com os daquele que por ele foi atendido, a fim 

de que possamos finalmente quantificar o número de atendidos e a qualidade do 

atendimento que assim será decorrente. 

 Além disso, Sr. Presidente, sugiro que adotemos também um programa como 

o que foi concebido em Minas Gerais e que tem dado um resultado muito grande, o 
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Conta Paciente, que garante transparência absoluta. Por meio desse programa, 

seria obrigatória a disponibilização na Internet da conta de cada atendimento 

público, para que aquele que for atendido cheque sua veracidade e faça um 

comentário acerca da qualidade desse atendimento. 

 Acho que esses procedimentos ajudarão imensamente a busca da qualidade 

por meio da verificação e do monitoramento da quantidade e da assertividade de 

todos os procedimentos na área de saúde. 

 Portanto, queria propor a V.Exa. que, ao final desta reunião, votássemos uma 

diretriz nesse sentido, para que o Relator-Geral, V.Exa. e todos os que estão aqui 

possamos subscrever essa diretriz, a fim de que, nos futuros Orçamentos da Nação, 

essas observações sejam feitas e aprimoradas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Cumprimento V.Exa. pelo 

relatório. 

 Realmente, esta é uma matéria importante e prioritária para todos os 

brasileiros, haja vista que a saúde talvez seja o patrimônio mais importante do ser 

humano. A saúde não pode esperar mesmo. Se nós não atendermos o paciente em 

tempo real, talvez quando formos atendê-lo seja tarde demais. 

 Eu também tenho uma paixão grande pelo SUS. Dizem especialistas que é o 

sistema mais sofisticado e moderno do mundo. Evidentemente, precisa de 

aprimoramento e, sobretudo, recursos e gestão. E a diretriz que V.Exa. sugere, eu 

preliminarmente imagino que ela pode trazer uma economia cujo valor talvez não 

consigamos mensurar neste exato momento, mas, certamente, a transparência 

necessária, obtida a partir do cruzamento de CPFs ou carteiras de identidade, de 

forma a identificar a pessoa que fez o procedimento e a pessoa que recebeu o 

procedimento, que é uma das premissas mais defendidas por V.Exa., a quem 

aproveito para cumprimentar, pode ser uma contribuição importante e fundamental 

para o desempenho da saúde pública no Brasil, com aprimoramento, sobretudo, do 

Sistema Único de Saúde. 

 Encerro a discussão. 

 Vou colocar em deliberação a aprovação dessa diretriz para que nós 

possamos, a partir daí, fazer os encaminhamentos necessários para que isso possa 

ser recomendado para implementarmos essa sugestão de V.Exa. 
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 Eu quero cumprimentar ainda a Deputada Carmen Zanotto. Como nós 

pudemos observar, ela dá uma aula. O pronunciamento dela realmente é uma aula. 

Ela tem um conhecimento amplo. Eu tenho muito gosto de ver a Deputada Carmen 

Zanotto aqui, que é a única representante de Santa Catarina, além de mim. 

 Atuamos juntos em Santa Catarina, ela como Secretária de Estado da Saúde, 

e eu como Prefeito de Florianópolis. Éramos amigos e conhecidos já naquela época, 

mas essa gestão dela nos aproximou muito, Deputado Júlio Lopes. 

 Eu sou um defensor da gestão por resultados, e, sinceramente, com os 

números apresentados na saúde pública no período em que eu fui Prefeito, se 

pegarmos os dados do Ministério da Saúde, perceberemos que foi algo 

impressionante, com Unidades de Pronto Atendimento — UPAs, policlínicas, etc. 

 Acho que não devo fazer uma autopromoção aqui porque não é mais 

necessário, mas, das 60 unidades de saúde que havia em Florianópolis na época, 

59 foram construídas, ampliadas ou reformadas. Portanto, só uma não recebeu 

atenção na minha gestão de 8 anos. É evidente que isso teve ajuda providencial da 

Deputada Carmen Zanotto, que era Secretária de Saúde. Nós fizemos, em 8 anos 

de Prefeitura, mais para a saúde do que todos os Governos anteriores de 

Florianópolis fizeram. E isso não ocorreu uma vez só. 

 Eu me lembro bem de que havia cerca de 500 servidores na saúde, e, quando 

entreguei, no final do meu mandato, havia 2.500 servidores aproximadamente, 

evidentemente porque a rede aumentou. Fizemos as UPAs, as policlínicas e 

ampliamos substancialmente os serviços de atendimento — com médicos, etc. — 

em uma demonstração de que, quando se tem parceria e se tem capacidade de 

gestão, as coisas acontecem. 

 Pois, então, eu só quero relatar aqui o seguinte: no final do meu mandato, 

Deputado Claudio Cajado, eu deixei uma UPA que só não estava concluída porque 

desacelerei, na expectativa de que a próxima gestão pudesse inaugurá-la. Tratava-

se de uma UPA Porte III. E qual não foi a minha surpresa? Até hoje a UPA não foi 

inaugurada. 

 Já pedi desculpas para o pessoal do continente, mas, se eu soubesse disso, 

em novembro ou dezembro do final do meu mandato, eu a teria inaugurado, mesmo 

que parcialmente, e aí essa UPA estaria efetivamente funcionando. 
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 Mas há dezenas e centenas de UPAs espalhadas por este Brasil, que foram 

construídas e que não entraram em funcionamento em função do custo de 

manutenção. Em quanto deve estar o custo de uma UPA Porte III, Deputada 

Carmen? Em 1,5 milhão, 2 milhões de reais? Imagino que sejam esses os números. 

Eu não sou médico, mas sou amante da matemática, então, os números me 

acompanham. 

 Só mencionei isso para dizer que, durante a minha vida pública, eu sempre 

tive esta questão da saúde como a prioridade das prioridades. Não me recordo de 

ter declinado atenção que não fosse merecedora para que pudéssemos avançar. 

 V.Exa. tem uma responsabilidade grande, como Relator setorial. E agora, 

com a PEC dos Gastos, nós temos essa dificuldade. Mas a vida segue. A Deputada 

Carmen levanta uma série de questões que são preocupantes, mas a vida segue, e 

nós precisamos continuar avançando. 

 Eu quero, então, cumprimentar a Deputada Carmen Zanotto e o Deputado 

Julio Lopes pelo relatório, na esperança de que possamos dar a atenção devida e 

necessária a esta questão, sobretudo ao per capita, porque não posso entender que 

se pague, por um serviço igual ou semelhante, um valor “x” no Paraná e um valor “x” 

menos “y” no Amapá, como vem ocorrendo realmente. 

 O problema dessa questão é que realmente não se sabe a fórmula dessa 

tabela. É uma caixa preta essa tabela. O per capita agora é alimentado pelos 

procedimentos, mas, originariamente, não sabemos calcular, não temos base de 

cálculo para chegar a este diagnóstico. Então, de certa forma, essa questão precisa 

ser corrigida, porque, se nós não elevarmos o per capita dos Estados que hoje têm 

um per capita menor, certamente eles nunca vão ter a logística e a estrutura para 

atender a população. 

 Então, essas pessoas do Nordeste brasileiro, da própria Bahia, do meu 

querido Relator-Geral Cacá Leão, acabam sendo certamente transferidas da lá para 

fazer tratamento no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, etc., porque 

realmente os Estados do Nordeste não têm a logística e a estrutura necessárias 

para realizarem o tratamento. Então, as pessoas certamente morrem muito mais 

nessas regiões do que morrem no Paraná, do que morrem no Rio Grande do Sul, do 

que morrem em São Paulo, pela dificuldade de infraestrutura para prestar o 
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atendimento para essa população. Esse tema é recorrente, não é de hoje, já vem de 

muito tempo. 

 Outro dia eu fiz uma emenda cujo objetivo era chamar atenção para esse 

grave problema. Se nós resolvermos a questão do per capita, não precisaremos 

deixar recursos discricionariamente na mão do Ministro, vamos dizer assim, para 

que ele faça a gestão. Automaticamente, esses Estados já receberiam o recurso 

para investir nessa área prioritária. 

 Portanto, eu queria fazer esse comentário e pedir desculpas por ter me 

alongado. Eu só fiz isso porque o Deputado Hildo Rocha, quando chegou, disse que 

agora estava tranquilo. Mas eu me preocupo porque a tranquilidade dele tem um 

certo limite, e daqui a pouco ele pode não estar tão tranquilo assim. 

 Eu agradeço a V.Exa. e cumprimento-o mais uma vez. 

 Considero encerrada essa discussão. 

 V.Exa. ainda quer discutir, Deputada Carmen Zanotto? 

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

 Além do seu cuidado com relação à emenda apresentada, há uma outra 

preocupação, nobre Deputado Julio, porque não há previsão de reajuste de tabela, 

e, com isso, alguns procedimentos ficam absolutamente comprometidos. 

 Nobre Relator, eu sei que é uma tarefa árdua quando o recurso financeiro é 

limitado, como aquela história do cobertor curto, em que se cobre uma parte e se 

passa frio na outra. Mas, enfim, precisamos buscar um caminho, porque a falta de 

reajuste da tabela também dificulta o acesso aos procedimentos. 

 Parabéns pela sua leitura tão intensa das diferenças per capita, quando 

apresentou a emenda para fazermos uma correção das distorções regionais. 

Acredito que vamos conseguir avançar. 

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

Lopes e à Deputada Carmen Zanotto, e dou por encerrada essa discussão 

preliminar sobre o tema saúde. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Com relação ao tema da saúde, eu 

queria apenas fazer uma colocação. V.Exa. falou por 20 minutos, e a Deputada 

Carmen falou por mais uns 20 minutos, reclamando, com justa razão, que o Estado 

de V.Exas. — dos catarinos e catarinas — está com o per capita abaixo da média. 
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Mas imaginem V.Exas. que o Maranhão está em 24º lugar. Então, eu deveria ter uns 

80 minutos para falar a respeito do drama do Maranhão, que tem um dos menores 

gastos per capita, perdendo apenas para Estados que não têm tratamentos de 

câncer e, portanto, gastam muito menos que o Maranhão. O Maranhão tem uma 

população muito grande, de 7milhões de habitantes. 

 V.Exa. tem razão em tratar deste tema neste momento. Isso mostra que 

V.Exa. tem um cuidado grande com a população que o colocou aqui, o povo de 

Santa Catarina. 

 V.Exa. tem razão. Seria tão bom que a média fosse igual para todos, mas 

infelizmente nós não podemos concretizar esse desejo. Eu sei que o Deputado Julio 

Lopes fez o possível dentro do que cabia a ele como Relator Setorial da área da 

saúde. 

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

Na verdade, a nossa luta aqui com relação ao per capita é muito mais por 

Estados como o de V.Exa., o Maranhão, do que por Santa Catarina, porque a 

diferença da média de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina não é muito 

grande. Mas, se nós levarmos em consideração os Estados do Nordeste e do Norte 

do País, aí nós chegamos à conclusão de que a diferença é muito grande. 

 Eu acho, enquanto homem público, que um dos maiores problemas que 

existe neste País são as diferenças sociais, as desigualdades. As diferenças estão 

inseridas em questões de políticas públicas, em que se privilegia um determinado 

setor do Brasil em detrimento de outro. Isso precisa ser corrigido um dia. Quando 

vamos corrigir não sei, mas é interessante que levantemos essas questões, porque 

sem a discussão certamente não avançaremos. 

 Não quero me alongar. Eu não imaginei que tivesse falado por 20 minutos, 

mas foram 20 minutos em defesa também do Maranhão. A V.Exa., como meu 

querido correligionário, quero pedir desculpas pelo avançado da hora em que nós já 

estamos. 

 Declaro encerrada a discussão preliminar do tema saúde, cujo Relator foi o 

Deputado Julio Lopes, e passo agora ao tema desenvolvimento urbano, cujo Relator 

é o eminente Deputado Hildo Rocha. 

 Passo a palavra a V.Exa. para a apresentação do relatório. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado, Senador Dário Berger, 

Presidente da Comissão. V.Exa. está fazendo um grande trabalho à frente desta 

Comissão. 

 Imaginem os Srs. Deputados, as Sras. Deputadas, os Srs. Senadores e as 

Sras. Senadoras que estão nesta Comissão que vencemos praticamente um dia, 

porque, para amanhã, estão convocadas quatro sessões extraordinárias, com 

diferença de duas horas, e nós estamos esgotando, no dia de hoje, a leitura de tudo 

o que deveria ser feito hoje e amanhã. Então nós estamos ganhando um tempo 

muito grande. Isso é sinal de que os Srs. Deputados e Senadores estão realmente 

conscientes da importância dos seus trabalhos. Assim, quero cumprimentar a todos 

os Congressistas. 

 Por designação do Presidente desta Comissão, o Senador Dário Berger, 

coube-me, na condição de Relator Setorial, apreciar a proposta orçamentária relativa 

à Área Temática VI, que abrange o Ministério das Cidades e suas respectivas 

unidades orçamentárias. 

 Vamos passar à análise da proposta. 

 “Para 2018, a proposta orçamentária do Ministério das Cidades perfaz o total 

de R$ 10,1 bilhões. Em 2017, o valor proposto foi de 13,1 bilhões de reais. A 

despesa total proposta para 2018, na realidade, se aproxima do nível real de 

despesas constantes do PLOA 2008, que propôs R$ 9,7 bilhões em valores 

atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA. 

 Destaco que quedas acentuadas de recursos vêm sendo observadas desde o 

PLOA 2016. Isso se deve tanto ao quadro de restrição fiscal que acompanhou a 

recessão econômica deflagrada em 2015 como à instituição do novo regime de teto 

de gastos aprovado pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016. Para o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, o PLOA 2018 prevê R$ 5,2 bilhões, em 

contraste com os R$ 18,6 bilhões propostos para o programa no PLOA 2015. 

 É nesse contexto que passo a apresentar as emendas propostas para o 

Ministério das Cidades na atuação desta Relatoria. 

 Emendas apresentadas. 

 Foram apresentadas, nesta área temática, 658 emendas à despesa, todas de 

apropriação, assim distribuídas: 615 emendas individuais; 4 emendas de Comissão, 
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todas da Câmara dos Deputados; 39 emendas de bancada estadual, das quais 7, 

impositivas. 

 Da atuação da relatoria. 

 Em face do atual contexto de restrição fiscal e da reiterada queda nos valores 

propostos pelo Executivo nos anos recentes, esta relatoria houve por bem adotar 

critério restritivo com a finalidade primordial de preservar as programações 

constantes do PLOA 2018. 

 Desse modo, os cortes efetuados foram concentrados em programação 

específica. Destaco que foi integralmente preservada de corte a programação 

atinente ao Programa Minha Casa, Minha Vida. 

 Como resultado da aplicação desses critérios, esta Relatoria mobilizou R$ 

122 milhões por meio de cancelamentos, para o atendimento das 36 emendas não 

impositivas, de autoria de Comissões Permanentes e das bancadas estaduais. 

 Para o atendimento desses pleitos, à exceção das emendas de autoria das 

bancadas do Maranhão (Emenda 71110011) e do Piauí (Emenda 71190010), que 

receberam R$ 10 milhões cada, promovi a distribuição dos recursos de forma 

isonômica, dado o inquestionável mérito das propostas, destinando R$ 3 milhões 

para cada uma das 34 demais emendas. 

 Voto do Relator. 

 Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o 

exercício financeiro de 2018, no que concerne às unidades orçamentárias 

constantes da Área Temática VI, nos termos apresentados pelo Poder Executivo, 

com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.” 

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

 O relatório está tão bem feito que nem implica discutirmos. 

 V.Exa. quer discutir, Deputada Carmen? 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Peço que o prazo para nós 

apresentarmos os destaques não seja entre 10 horas e meio-dia, porque não vai dar 

tempo. Nós vamos precisar organizar isso amanhã pela manhã, então nós 

precisamos de um pouco de prazo para apresentar os destaques. 
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 Como nós já cumprimos a tarefa da leitura e parte dos relatórios não terá 

mais discussão, porque ela já foi encerrada, seria importante nós termos um prazo 

maior. 

 Também, Sr. Presidente, não posso me furtar de destacar os elogios que o 

nobre Deputado Julio Lopes fez ao Sr. Mário Gurgel de Souza. Ele é exatamente 

assim na nossa Comissão de Seguridade Social e Família. Todas as vezes em que 

tive de me dirigir ao nobre Consultor Mário, obtive respostas prontas, rápidas e 

qualificadas, como o nobre Deputado Julio Lopes destacou aqui. 

 Então, quero agradecer ao Mário, representando a Consultoria, por todo o 

trabalho e presteza, em especial no setor da saúde. Obrigada, Mário. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente... 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Obrigado. 

 Eu queria apenas fazer uma observação. Se o prazo dos destaques ficar para 

a tarde, poderemos ter algum problema em concluir os relatórios individualmente. 

Como penso que V.Exa. manterá para 10 horas da manhã o reinício desta sessão, 

que ficará suspensa, para lermos os três relatórios remanescentes — Esporte, Meio 

Ambiente e Educação —, concluídos esses três, obviamente o prazo para os 

destaques seria encerrado, porque, senão, não poderíamos passar a votar cada 

relatório com os destaques e não concluiríamos nenhum. 

 Portanto, eu entendo a preocupação da Deputada Carmen Zanotto, mas me 

parece que nós vamos esbarrar... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas ela está certa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu quero dizer que nós temos 

que manter o entendimento e o acordo que nós fizemos na reunião de Líderes e que 

ampliamos aqui em plenário para permitir a leitura dos relatórios. O prazo para 

apresentação de destaques se esgota na leitura e na discussão do último relatório 

setorial. 

 Então, nós temos reunião marcada para amanhã às 10 horas da manhã, com 

três relatórios ainda para serem lidos e discutidos — e certamente vamos ampliar a 

nossa base de discussão —, que são o da Educação e Cultura, o do Esporte e o do 

Meio Ambiente. Certamente esses três itens vão demandar um certo tempo. 
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 Esgotada essa discussão, esgota-se também o prazo para apresentação de 

destaques. Os destaques serão inerentes às discussões que nós vamos fazer. Hoje, 

efetivamente discutimos pouco, conforme nós acordamos. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, eu daria uma sugestão 

à Deputada Carmen Zanotto. 

 Os Relatores Setoriais não vão ter como acatar as emendas. Salvo engano, 

Relator Cacá Leão, não ficou nenhum valor para eles poderem recompor qualquer 

tipo de emenda. Então, os Relatores Setoriais vão rejeitar todos os destaques. 

 O que eu sugiro? Como a esperança é a última que morre, eu sugiro que 

V.Exa. apresente o destaque ao Relator-Geral, quando ele apresentar o relatório, 

porque a apresentação aos Setoriais é natimorta. Essa é a única possibilidade. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Deputado Claudio Cajado, a 

minha preocupação é que já é meia noite e meia, parte dos Parlamentares está aqui 

ainda, e toda a assessoria está aqui. Ao iniciarmos às 10 horas, por mais que 

tenhamos um quórum maior amanhã de manhã, serão só três relatórios. 

 Ficou acordado que, quanto aos relatórios que já haviam sido entregues, as 

discussões estariam encerradas, o que, claro, não vai impedir o Parlamentar de 

debater e retomar o relatório “a”, “b” ou “c", que já estariam com a discussão 

esgotada. É difícil de controlar isso. Então, a minha preocupação é com a qualidade. 

 Por mais que não haja espaço para se resolverem algumas questões, não dá 

para não indicarmos, porque, senão, ficaremos como irresponsáveis ao 

percebermos que algumas áreas ainda estão fragilizadas e precisam de destaques. 

Se isso não resolver, que pelo menos haja a indicação. 

 A tarefa maior, com certeza absoluta, será do nobre Relator-Geral, o 

Deputado Cacá Leão, que vai ter que tentar adequar, na medida do possível, 

mesmo sem muita margem, num Orçamento absolutamente diferente do que os dos 

anos anteriores, que eram mais robustos, mas também mais fictícios, vamos dizer 

assim. Mas algumas coisas precisam ser contempladas. 

 Eu vou me considerar vencida a partir dos acordos que ocorreram, mas tenho 

uma preocupação com a qualidade daquilo que apresentaremos amanhã, tão logo 

se encerrem os debates. Se começarmos às 10 horas, no máximo às 12 horas 

estaremos com a tarefa de debates concluída. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou ajudar V.Exa. Vou 

determinar à sua assessoria que, amanhã, impreterivelmente às 10 horas da manhã, 

entregue todos os destaques a V.Exa. para que possa apresentá-los aqui na 

Comissão para deliberarmos. 

 Vamos partir para o encerramento, Deputado Claudio Cajado? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Vamos encerrar a discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu não tinha encerrado essa 

discussão? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então encerro a discussão 

preliminarmente, aguardando os destaques ao relatório de V.Exa. para amanhã. Se 

for o caso, voltaremos a discuti-lo em cima dos destaques. Essa foi uma forma de 

avançarmos. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

relatório sobre a educação tem 400 páginas, e nem cópia dele temos ainda. 

 A Socorro disse que não vai imprimir cópia. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Estamos em contenção de orçamento. 

Vamos economizar papel. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos aproveitar, Deputado 

Julio, para prestar bastante atenção no relatório do Senador Davi Alcolumbre e nos 

preparar para fazer as perguntas necessárias. 

 Partiremos para o encerramento. Quero agradecer muito aos Relatores 

Setoriais; aos Deputados, às Deputadas, aos Senadores e às Senadoras desta 

Comissão; ao Líder Deputado Claudio Cajado, que contribui de maneira 

extremamente relevante para os bons encaminhamentos dos trabalhos; ao 

Deputado Cacá Leão, nosso Relator-Geral; ao Walbinson, o Secretário da 

Comissão; e à Socorro também, que está por aqui nos assessorando. A Socorro é a 

quem você pede socorro quando as coisas não estão funcionando. 

 Agradeço, enfim, a presença de todos. Muito obrigado mesmo, de coração. 

 Fica suspensa a nossa reunião de hoje, e eu convoco a próxima para 

amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. 

 (Não identificado) - Não é hoje? 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Desculpa! Não é para amanhã, 

é para hoje, às 10 horas da manhã. 

 Boa noite! 

 Obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Declaro reiniciada a 9ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização para apreciação das matérias constantes da pauta.  

 Vou aceitar as sugestões de V.Exa., Deputado Pedro Fernandes. Eu não sei 

se suspendo a reunião agora, com a previsão de retorno às 11 horas. (Pausa.) 

Vamos suspender a reunião neste instante e retornaremos às 11 horas. 

Depois de reaberta, caso seja necessário, nós a suspenderemos novamente. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bom dia a todos. Vamos 

reabrir a nossa reunião. 

 Havendo número regimental, declaro reiniciada a 9ª Reunião Ordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para apreciação 

das matérias que constam da pauta. 

 Ordem do Dia. 

 Na noite de ontem, segunda-feira, dia 4, por acordo com os membros da 

Comissão, foram lidos e discutidos relatórios e aberto o prazo para apresentação de 

destaques aos relatórios das seguintes áreas temáticas: Transporte... 

 O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Sr. Presidente, desculpe-me interromper 

V.Exa., mas é bom fazê-lo logo no início para ordem do andamento dos trabalhos. 

Estávamos sem poder registrar presença, por isso, peço a V.Exa. que libere o 

sistema para que possamos registrá-la novamente. Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O sistema está liberado para 

V.Exa. registrar a presença pelos meios eletrônicos. 

 Como eu mencionava, na noite de ontem, nós discutimos e aprovamos 

preliminarmente o relatório de 13 áreas temáticas e, por acordo, foi estabelecido o 

seguinte critério: ficaria em aberto o prazo, até a apreciação da última área temática, 

para apresentação dos destaques de todas essas áreas que eu vou mencionar em 

seguida. 

 Faltou ler e discutir o relatório das seguintes áreas: Educação e Cultura, Meio 

Ambiente e Esporte. 
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 Ontem, nós tratamos das seguintes áreas temáticas: Transporte; Saúde; 

Integração Nacional; Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário; 

Desenvolvimento Urbano; Turismo; Ciência e Tecnologia e Comunicações; Fazenda 

e Planejamento; Indústria, Comércio e Micro e Pequenas Empresas. Restaram para 

hoje as áreas de Educação e Cultura, Meio Ambiente e Esporte. 

 Já se encontra presente aqui o Senador Vicentinho Alves, que é o Relator 

Setorial da Área Temática X — Esporte. S.Exa. já está preparado para fazer a leitura 

do parecer para depois iniciarmos a discussão da matéria. 

 Convido o Senador Vicentinho Alves para ocupar o seu lugar à mesa. Bem-

vindo, Senador! 

 Passamos neste momento a apreciar o Relatório Setorial da Área Temática X 

— Esporte. 

 Concedo a palavra ao Senador Vicentinho Alves para apresentar o seu 

relatório. 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, como todos já têm acesso ao 

nosso relatório, solicito permissão para emitir o parecer em forma de resumo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Senador Vicentinho, 

considerando que o relatório já está disponibilizado na página da Internet, seria 

interessante que V.Exa. resumisse ou fosse direto ao voto. V.Exa. sabe melhor do 

que eu como deverá apresentar o relatório — poderá ser de forma resumida, como 

aconteceu ontem.  

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - A introdução diz o seguinte: 

 "Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, temos a honrosa missão de analisar e relatar a 

proposta orçamentária da Área Temática X, correspondente ao órgão ‘51000 

Ministério do Esporte’. 

 (...) 

 5. Da atuação da relatoria 

 5.1. Das emendas apresentadas 

 Foram apresentadas 487 (quatrocentos e oitenta e sete) emendas à 

programação da Área Temática X, sendo 478 (quatrocentos e setenta e oito) 
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individuais e 9 (nove) coletivas. As bancadas estaduais apresentaram 4 (quatro) 

emendas de apropriação não impositivas; e as Comissões Permanentes, 5 (cinco). 

Nesta área temática, não foi apresentada emenda de remanejamento. 

 (...) 

 Cabe destacar que, apesar de o parecer preliminar autorizar remanejamentos 

de até 20% do total consignado aos investimentos (gnd 4) e às inversões financeiras 

(gnd 5), decidimos manter integralmente preservada a proposta orçamentária do 

Ministério do Esporte. Assim, para atender as emendas coletivas de apropriação, 

esta relatoria utilizou apenas os recursos transferidos pelo Relator-Geral, conforme 

previsto no item 19.1, da parte especial do mencionado parecer, no montante de R$ 

27,4 milhões. 

 (...) 

 Todavia, em decorrência da escassez de recursos disponíveis, optamos por 

priorizar as emendas que contemplam ações de âmbito nacional e, dentre essas, a 

que tem maior alcance social em termos de benefício direto para a população, 

especialmente para a parcela mais vulnerável, no caso, a ação '20JP- 

Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer, 

Inclusão Social e Legado Social — Nacional'. 

 (...) 

 II - Voto do Relator 

 Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN, 

na forma apresentada pelo Poder Executivo, relativamente ao órgão orçamentário 

integrante da Área Temática X — Esporte, com as alterações decorrentes das 

emendas aprovadas e das aprovadas parcialmente." 

 Esse é o relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Nossos agradecimentos ao 

Senador Vicentinho Alves, que acabou de ler o relatório, o qual coloco em 

discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. 

 Volto a repetir que fica aberto o prazo para apresentação de destaques até 

deliberarmos quanto à última área temática — ainda temos que apreciar as áreas 

temáticas de Meio Ambiente e Educação e Cultura. 
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 Está encerrada a discussão preliminar do relatório apresentado pelo Senador 

Vicentinho Alves, a quem agradeço pela leitura e cumprimento pelo relatório. Muito 

obrigado. 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, eu é que agradeço 

a deferência de V.Exa. e dos colegas Deputados, Deputadas, Senadores e 

Senadoras e particularmente o apoio do Deputado Carlos Henrique Gaguim, do meu 

Estado. 

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

Carlos Henrique Gaguim. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Obrigado, meu amigo 

Senador. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mais uma vez, agradeço ao 

Senador Vicentinho Alves e o cumprimento pelo seu relatório. 

 O SR. SENADOR VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, eu também quero 

registrar meus agradecimentos a toda a Consultoria do Senado e da Câmara, bem 

como à nossa assessoria de gabinete por terem colaborado muito para o resultado 

deste relatório. Eu divido com todos eles os agradecimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Quero fazer coro com o 

Senador Vicentinho e agradecer à nossa assessoria, à Assessoria da Câmara, à 

Assessoria do Senado, em particular aos membros desta Comissão, formada por 

brilhantes e dedicados Parlamentares, tanto Deputados e Deputadas, como 

Senadores e Senadoras. 

 Vamos partir agora para a Área Temática XI, intitulada Meio Ambiente. O 

Relator Setorial é o Deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, 

que designou o Deputado Gonzaga Patriota para fazer a leitura do relatório. 

 Portanto, com muito prazer, concedo a palavra ao Deputado Federal Gonzaga 

Patriota para apresentação do relatório da Área Temática XI - Meio Ambiente. 

S.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, eminentes 

colegas Deputadas e Deputados, em razão de já ter sido divulgado ao máximo este 

Relatório Setorial da Área Temática XI - Meio Ambiente, pedi permissão para que 

pudesse fazer um resumo do relatório e depois do voto. 
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 “Por designação do Presidente desta Comissão, Senador Dário Berger, 

coube-me, na condição de Relator Setorial, apreciar proposta orçamentária relativa à 

Área Temática XI, constituída do Ministério do Meio Ambiente, com suas respectivas 

Unidades Orçamentárias e Fundos." 

 Análise da proposta para 2018. 

 A Proposta Orçamentária do Ministério do Meio Ambiente perfaz um total de 

3,5 bilhões de reais. Em 2017, o valor proposto foi de 3,8 bilhões de reais.  

 “Na proposta orçamentária para 2018, 47,4% dos recursos são direcionados 

ao IBAMA, 20,9% para o ICMBio, 12,2% para o Ministério do Meio Ambiente e 

11,9% para a ANA, abrangendo 92,3% das dotações”. 

 Relativamente à proposta de 2017, “A diminuição mais significativa ocorreu 

nas dotações propostas para 2018 do ICMBio, com redução de 41,5% (...)”. 

 De outro lado, o acréscimo da proposta de 2018 em relação à de 2017 

ocorreu no Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, com aumento de 150,9%. 

 Foram apresentadas a esta Área Temática 43 emendas, todas de 

apropriação, assim distribuídas: 32 emendas individuais, 9 emendas de Comissão e 

2 emendas de bancada estadual. 

 “1.4 Da Atuação da Relatoria 

 (...) 

 Para atendimento das emendas (...) não impositivas apresentadas no setorial 

IV, destacou-se da Reserva de Recursos o valor de R$ 33,5 milhões. 

 (...) 

 Tendo em vista a precariedade de recursos destinados a investimentos nessa 

área temática, optei por não efetuar os cortes autorizados (...)” pelo parecer 

preliminar.  

 Além disso, busquei enfatizar “ação de prevenção e controle de incêndios 

florestais, objeto da emenda apresentada pela Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, mediante a alocação de 

R$ 6,5 milhões. 

 Trata-se de temática prioritária, com consequências de gravidade incalculável 

para a sustentabilidade ambiental. Cito, como exemplo, as recentes queimadas que 

atingiram o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, caracterizadas pelo 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como o maior 

incêndio da história dessa reserva ambiental e patrimônio natural da humanidade. 

 Em relação às demais solicitações apresentadas, não obstante o seu 

reconhecido mérito, procurei conferir tratamento isonômico, com a distribuição de R$ 

2,7 milhões a cada pleito das Comissões e das bancadas estaduais, perfazendo o 

total de R$ 33,5 milhões às emendas coletivas.” 

 (...) 

 2. Voto do Relator 

 Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o 

exercício financeiro de 2018, no que concerne às Unidades Orçamentárias 

constantes da Área Temática XI, nos termos apresentados pelo Poder Executivo, 

com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.” 

 Esse é o relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

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

Gonzaga Patriota, que acabou de proceder à leitura do Relatório Setorial cuja área 

temática é Meio Ambiente. 

 Em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. 

 Lembro que se encontra aberto o prazo para apresentação de destaques até 

a análise da última área setorial, que, nesse caso, é Educação e Cultura, sobre a 

qual passamos a deliberar. 

 Passamos, então, a analisar o Relatório Setorial da Área Temática III, cujo 

Relator Setorial é o Senador Davi Alcolumbre, que, nesta circunstância, encontra-se 

em Macapá, acompanhando a visita do Ministro Blairo Maggi. 

 Portanto, nós estamos designando, com muito prazer, o Deputado Misael 

Varella, do DEM de Minas Gerais, para fazer a leitura do relatório, a fim de que 

depois possamos colocá-lo em discussão. 

 Concedo a palavra ao Deputado Misael Varella para a apresentação do 

relatório referente a Educação e Cultura. 

 V.Exa. tem a palavra. 
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 O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Bom dia, Sr. Presidente, Senador 

Dário Berger, e demais colegas aqui presentes. Com satisfação, vou fazer a leitura 

do relatório do colega Senador Davi Alcolumbre. 

 “I - Relatório 

 1 - Introdução 

 (...) 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, tenho a honrosa missão de analisar e relatar a 

proposta orçamentária da Área Temática III, composta pelos seguintes órgãos: 

26000 - Ministério da Educação — MEC, e 42000 - Ministério da Cultura — MinC. 

 2. Análise da Proposta” 

 Resumidamente, podemos dizer que, conforme as diversas tabelas 

mostradas no presente relatório, na proposta apresentada pelo Poder Executivo 

para 2018, a soma do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social dos órgãos desta 

área temática alcançou a cifra de R$ 108,4 bilhões, o que representa acréscimo de 

R$ 0,2 bilhão em relação ao montante da proposta para 2017, variação de 0,2%. 

 Em relação ao Ministério da Educação, MEC, o PLOA 2018 destinou R$105,9 

bilhões, que corresponde ao aumento de 0,3 bilhão, + 0,3% em relação à proposta 

de 2017. 

 Já os recursos destinados ao Ministério da Cultura, na proposta orçamentária 

para o exercício de 2018, diminuíram 0,1 bilhão, - 3,9% em comparação ao PLOA de 

2017. 

 No Ministério da Educação, a majoração dos gastos entre os PLOAs de 2017 

e 2018 verificam-se, principalmente, nas dotações relacionadas ao pagamento de 

pessoal ativo e de contribuição à Previdência de servidores públicos, bem como de 

aposentadorias e pensões. 

 No tocante ao Ministério da Cultura, o decréscimo de recursos entre as 

propostas de 2017 e 2018 se concentra, sobretudo, em investimentos (redução de 

R$ 86,3 milhões, - 32,6%). As ações finalísticas do MinC, que integram o programa 

“2027 Cultura: Dimensão Essencial do Desenvolvimento”, sofrem redução de R$ 

111,1 milhões (- 10%). 
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 “2.4 - Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação — FUNDEB 

 (...) cabe a esta Relatoria Setorial verificar a compatibilidade da proposta 

orçamentária para 2018 com as normas constitucionais e legais. Nesse contexto, 

buscou-se verificar a aplicação de recursos destinados à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino — MDE, bem como ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação — FUNDEB. 

 2.4.1 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — 

MDE 

 Por força do art. 110, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias — ADCT, no exercício de 2018, o desembolso mínimo em Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino — MDE deve corresponder ao valor do limite mínimo 

aplicado em 2017, corrigido em 3,0% (variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA no período de julho de 2016 a junho de 2017). 

 Tendo em vista que a aplicação mínima em MDE para 2017 ainda equivale a 

18% da receita líquida de impostos e que o respectivo valor somente será conhecido 

após o encerramento do exercício, o PLOA 2018 estimou a aplicação mínima para o 

ano corrente em R$ 48,2 bilhões, com base na terceira avaliação bimestral de 

arrecadação. Aplicada a correção de 3,0% pelo IPCA, o mínimo previsto para 2018 

deverá alcançar R$ 49,6 bilhões. 

 Pela primeira vez, a aplicação dos recursos em MDE está indicada na 

programação orçamentária pelo Identificador de Uso — IU 8” — recursos não 

destinados à contrapartida, para identificação das despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino, de acordo com o arts. 70 e 71, da Lei nº 9.394, de 1996, 

no âmbito do Ministério da Educação — “cujo montante chega a R$85,9 bilhões, ou 

seja, R$36,3 bilhões acima do mínimo constitucional, conforme demonstrado nos 

Quadros 8A, 8B e 8C do Volume I da proposta orçamentária encaminhados pela 

Mensagem Modificativa.” Lembrem-se que antes se utilizava como marcador a fonte 

“112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”.  
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 “Dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, R$69 

bilhões são oriundos da fonte ‘100 - Recursos Ordinários’ (sendo necessários 

R$49,6 bilhões para o cumprimento da aplicação mínima em MDE); R$5,9 bilhões 

da fonte ‘113 - Contribuição do Salário-Educação’; R$4,7 bilhões, da fonte ‘108 - 

Fundo Social - Parcela Destinada à Educação Pública e à Saúde’; e R$ 6,3 bilhões, 

das demais fontes. 

 A proposta para 2018 aloca como despesas com MDE a integralidade da 

complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (ação 

0E36), no valor de R$14,1 bilhões, com o cuidado de considerar apenas 30% (R$ 

4,2 bilhões) como vinculados ao cálculo da aplicação mínima com MDE, em 

cumprimento ao art. 60, inciso VIII, do ADCT. 

 (...) 

 2.4.2 - FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

 O art. 11, inciso XIII, da LDO 2018 estabelece que o projeto de Lei 

Orçamentária discrimine, em categoria de programação específica, a dotação 

destinada à complementação da União ao FUNDEB. 

 Para essa finalidade, na proposta para 2018, foram consignados R$14,1 

bilhões, alocados, em subtítulo nacional, sem demonstrar as unidades federativas a 

serem beneficiadas por esses recursos. Tradicionalmente era possível obter essa 

relação a partir da memória de cálculo integrante das informações complementares 

ao PLOA. Contudo, como a proposta orçamentária foi estruturada com base na LDO 

e nela não consta a necessidade de detalhar os Estados alcançados pela 

complementação, o Poder Executivo não encaminhou a discriminação dos 

beneficiados. 

 A Tabela XV mostra a composição dos recursos do fundo, definidos no art. 

60, inciso II, do ADCT e no art. 3º da Lei nº 11.494, de 2007, Lei do FUNDEB, que 

se constitui de 20% das receitas decorrentes de transferências de impostos da 

União a Estados, Distrito Federal e Municípios e das transferências de impostos de 

Estados a Municípios. Em conformidade com os incisos V e VII do art. 60 do ADCT, 
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a União deve complementar, no mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos do 

FUNDEB. 

 (...) 

 2.6 - Obras com indícios de irregularidades 

 (...) não se constata, nesta área temática, a existência de dotação em 

desacordo com orientações emanadas do Comitê de Avaliação das Informações 

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COI. Não há, 

portanto, providência a ser adotada por esta relatoria. 

 2.7 - Compatibilidade com normas constitucionais e legais 

 Em relação a esta Área Temática, a proposta encaminhada pelo Poder 

Executivo é compatível com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal — LRF). 

 Também se verifica a compatibilidade com a Constituição Federal, conforme 

item 2.4 deste Relatório, ressalvada a aplicação dos recursos decorrentes da 

arrecadação da contribuição do salário-educação (fonte 113). Nesse caso, parte da 

mencionada fonte de recursos foi utilizada no financiamento da ação 00PI - Apoio à 

Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE), no valor de R$ 2.723,3 milhões. 

 (...) 

 Sugere-se, portanto, que o Relator-Geral analise a situação e considere a 

possibilidade de adoção de medida corretiva no sentido de alocar R$ 2,7 bilhões 

oriundos da contribuição do salário-educação no objeto de sua vinculação (...). 

 (...) 

 Também verificamos a compatibilidade desta Área Temática com a LDO para 

2018. 

 Com relação ao Plano. Plurianual 2016-2019 (Lei nº 13.249, de 13 de janeiro 

de 2016), a proposta de Lei Orçamentária é compatível com diretrizes, objetivos e 

metas estipulados para a administração pública federal, ressalvada a meta de 

implementação do Custo Aluno Qualidade inicial, alinhada com a meta 20 do Plano 

Nacional de Educação. 

 (...) 
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 O PPA estipula ainda metas de universalização de caráter nacional, alinhadas 

com as metas do Plano Nacional de Educação, a serem buscadas em comum com 

os demais entes federados (...). 

 (...) 

 2.7.1 - Plano Nacional de Educação 

 Para a área educacional, há ainda a necessidade de verificar a 

compatibilização desta Área Temática com as diretrizes, metas e estratégias 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 (Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014), política de Estado que orienta a ação de União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios no exercício da competência comum pela oferta 

educacional de qualidade. 

 O PNE estabelece, em seu art. 10, que o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais serão formulados de maneira a assegurar a 

consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e 

estratégias do Plano, a fim de viabilizar sua plena execução. 

 O Plano Nacional de Educação fixa expressamente para 2016 a 

universalização da educação infantil na pré-escola (meta 1) e do atendimento 

escolar para a população de 15 a 17 anos (meta 3). No entanto, por força do 

disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, 

deveria ser universalizada, até 2016, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

aos 17 anos de idade, inclusive para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria, o que contempla também a universalização do ensino fundamental de 9 

anos para toda a população de 6 a 14 anos (meta 2). Para 2016, estava prevista 

ainda a implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi (estratégia 20.6). 

 (...) 

 5 - Das emendas apresentadas 

 Foram apresentadas 1.177 (mil cento e setenta e sete) emendas à 

programação dos Ministérios que integram a Área Temática III, sendo 1.085 (mil e 

oitenta e cinco) individuais e 92 (noventa e duas) coletivas, incluindo nessas últimas 

2 (duas) emendas de remanejamento. Após análise, uma emenda de 

remanejamento de Comissão foi rejeitada por este Relator. Assim, restaram 

aprovadas 1.176 (mil cento e setenta e seis) emendas, sendo 1.085 (mil e oitenta e 
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cinco) individuais e 91 (noventa e uma) coletivas. Ao MEC foram destinadas 891 

emendas, e ao MinC, 285. 

 Dentre as emendas coletivas apresentadas, 77 (setenta e sete) foram de 

autoria das bancadas estaduais e 15 (quinze) das Comissões Permanentes, sendo 9 

(nove) no âmbito da Câmara dos Deputados, 4 (quatro) do Senado Federal e 2 

(duas) de Comissões Mistas do Congresso. Das emendas de bancada, 69 (sessenta 

e nove) foram de apropriação não impositivas e 7 (sete) impositivas. As emendas de 

remanejamento foram 2 (duas): uma de bancada e outra de Comissão. 

 (...) 

 5.1 - Dos recursos para o atendimento às emendas 

 Para atendimento das emendas individuais apresentadas nesta Área 

Temática III, foram utilizados os recursos destinados a essa finalidade, conforme 

disposto no item 18.I do parecer preliminar, parte especial. Já para atender as 

emendas coletivas de apropriação, esta relatoria utilizou os recursos transferidos 

pelo Relator Geral, conforme previsto nos itens 18.II e 19.I do mencionado parecer, 

sendo 312,4 milhões de reais para as emendas impositivas de bancada e 253,2 

milhões de reais para as demais. 

 Com exceção da descentralização de 170,6 milhões de reais da unidade 

orçamentária “26101 – Ministério da Educação – Administração Direta” para as 

unidades federais de ensino, conforme mais adiante detalhado no item 6 deste 

relatório, resolvemos preservar integralmente as programações dos Ministérios da 

Educação e da Cultura. Esses 170,6 milhões de reais foram utilizados para atender 

as ações de expansão e reestruturação das universidades e dos institutos federais 

objeto de emendas coletivas de bancada não impositivas, conforme explicitado no 

supracitado item 6. 

 A quantidade e o valor das emendas coletivas e individuais de apropriação 

aprovadas estão demonstrados na Tabela XVIII (...). 

 5.2 - Dos critérios de atendimento das emendas 

 Todas as emendas individuais foram analisadas, ajustadas, quando 

necessário, e atendidas exatamente pelo valor solicitado. Também foram atendidas 

as solicitações de remanejamento de valores entre emendas de mesmo autor, 

conforme Tabela XVII anteriormente mencionada. 
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 Já as sete emendas indicadas pelas bancadas como de execução obrigatória, 

nos termos da LDO 2018, foram ajustadas e atendidas com recursos repassados em 

conformidade com o item 18.II do parecer preliminar, parte especial. 

 Quanto às demais emendas coletivas de apropriação das bancadas, diante da 

impossibilidade de conseguir aprová-las integralmente, decidimos distribuir os 

recursos de forma inversa e proporcional aos Índices de Desenvolvimento Humano 

— IDH das Unidades da Federação. Assim, aquelas com menor índice receberam 

uma parcela maior dos recursos, de modo a dar uma atenção especial à população 

que reside nas Unidades da Federação menos desenvolvidas. 

 Também procuramos, dentro do possível, valorizar as emendas de 

Comissões, pois essas, além de ter alcance nacional, reforçam importantes 

programas e ações que já se encontram em execução. 

 5.3 - Dos ajustes técnicos das emendas 

 Na elaboração dos respectivos pareceres, foi necessário efetuar ajustes em 

algumas emendas, seja para adequá-las às normas vigentes, seja para corrigir 

inadequações técnicas. De todo o modo, restou preservada a intenção manifestada 

pelos autores nas justificativas das proposições. Na maioria dos casos, contatamos 

os gabinetes dos senhores Parlamentares ou dos representantes das bancadas ou 

das Comissões que encaminharam solicitações de alteração por meio do sistema 

destinado a essa finalidade — Sistema de Solicitações de Ajuste a Emendas. 

 5.4 - Emendas de Relator 

 No âmbito desta Área Temática não foram apresentadas Emendas de 

Relator. 

 6 - Acordo para assegurar dotações específicas para a reestruturação e 

expansão das unidades federais de ensino 

 Ao analisar a proposta orçamentária do MEC, restou constatada, de forma 

inédita, a centralização na administração direta do MEC de quase a totalidade dos 

recursos destinados à reestruturação e expansão das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica e das de ensino superior — ações “20RG 

Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional” e 

“8.282, Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior”. 
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 Entendemos que diante da escassez de recursos, na elaboração do projeto 

da lei orçamentária, optou-se por priorizar a unidade central do sistema. No entanto, 

não podemos deixar de reconhecer que essa concentração, na magnitude que foi 

feita, reduz substancialmente a capacidade de organização e planejamento das 

unidades de ensino, o que pode trazer prejuízos à continuidade dos investimentos. 

 Essa questão foi objeto de discussão nas várias reuniões em que estivemos 

com diversos dirigentes de institutos federais de educação profissional e tecnológica 

e de universidades federais. Ficou evidente a preocupação no sentido de encontrar 

uma solução para a falta de recursos em investimentos nas mencionadas 

instituições de ensino. 

 Desse modo, em atenção às reivindicações recebidas, e com o fundamental 

apoio do Relator-Geral, construímos um acordo para assegurar que cada unidade de 

ensino federal em comento tenha uma dotação específica para continuar o processo 

de reestruturação e expansão de suas instalações. 

 Assim, propõe-se redistribuir parte dos recursos alocados na administração 

direta do MEC 188,9 milhões de reais, correspondentes a 70% da dotação 

consignada à ação “20RG — Expansão e Reestruturação de Instituições Federais 

de Educação Profissional” e 453,3 milhões de reais, equivalentes a 75,1% da Ação 

“8.282 — Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior” 

às unidades orçamentárias das referidas instituições de ensino federal conforme 

demonstrado no Anexo I. 

 Devido às limitações constantes do parecer preliminar, esta Relatoria Setorial 

só pôde atender, nesta fase do processo, àquelas unidades de ensino que 

receberam emendas das respectivas bancadas. As demais unidades serão 

atendidas na fase do Relator-Geral.  

 Portanto, decidimos remanejar 123,7 milhões de reais da programação 

orçamentária “12.364.2080.8282.0001 — Reestruturação e Expansão de Instituições 

Federais de Ensino Superior — Nacional” da unidade orçamentária 26101 — 

Ministério da Educação — Administração Direta, para as universidades federais que 

receberam emendas no âmbito desta área temática e que não possuem subtítulo 

com destinação específica. 
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 O detalhamento dos valores redistribuídos para as universidades, por esta 

Relatoria Setorial, encontra-se relacionado na Tabela XIX. 

 Do mesmo modo, remanejamos 46,9 milhões de reais da programação 

orçamentária “12.363.2080.20 RG — Expansão e Reestruturação de Instituições 

Federais de Educação Profissional — Nacional”, também da unidade orçamentária 

26101 — Ministério da Educação — Administração Direta, para os institutos federais 

de educação profissional e tecnológica que receberam emendas no âmbito desta 

área temática. 

 O detalhamento dos valores redistribuídos para os institutos, por esta 

Relatoria Setorial, encontra-se relacionado na Tabela XX. 

 É importante salientar que, dessa maneira, o saldo final do atendimento às 

emendas de bancada relacionadas nas Tabelas XIX e XX resulta da soma do valor 

remanejado da administração direta do MEC com a parcela recebida pela emenda 

referente à distribuição dos recursos repassados a essa área temática pelo Relator-

Geral para atendimento das emendas coletivas — item 19.1 do parecer preliminar. 

 Em relação ao critério de repartição dos recursos entre as unidades 

orçamentárias, optamos por utilizar como base a média histórica recente, ou seja, a 

média dos valores consignados nas propostas orçamentárias de 2016 e 2017 nas 

ações 20RG e 8282. Após calcular essa média, destinou-se o valor percentual que 

ela representava em relação ao total médio distribuído para as instituições em cada 

ação. Esse percentual foi aplicado para distribuir os recursos remanejados. Com 

isso, a redistribuição assegura que cada unidade orçamentária tenha, em média, a 

mesma participação relativa dos dois últimos anos. 

 Pelas razões expostas, e dada a importância das instituições federais de 

ensino superior, profissional e tecnológico para o desenvolvimento do País, 

esperamos que o acordo aqui descrito receba o apoio dos nobres pares. Convém 

anotar que, para implementá-lo, será necessário autorizar o Relator-Geral a efetuar 

o remanejamento dos recursos, conforme apresentado no Anexo I deste relatório. 

 II – Voto do Relator 

 Diante do exposto, nosso voto é no sentido de que esta Comissão Mista: 
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 I – aprove o Projeto de Lei nº 20, de 2017-CN, com as alterações decorrentes 

das emendas aprovadas e das aprovadas parcialmente, relativamente aos órgãos 

orçamentários integrantes da Área Temática III — Educação e Cultura; 

 II – autorize o Relator-Geral a implementar as indicações constantes do item 6 

e Anexo I deste Relatório. 

 Sala da Comissão Mista, 5 de dezembro de 2017. 

 Senador Davi Alcolumbre. 

 Relator Setorial.” 

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

Varella, que relatou a Área Temática de Educação e Cultura. 

 Antes de qualquer coisa, aproveito para cumprimentar a Senadora Rose de 

Freitas, ex-Presidente desta Comissão, uma das especialistas nesta matéria e que 

muito nos honra com sua presença. Além do mais, ela é uma correligionária, uma 

amiga, uma Senadora extremamente dedicada e destacada do Senado Federal. 

Seja bem-vinda. Fique à vontade. Vou arrumar uma cadeira na mesa para V.Exa., 

Senadora Rose, futura Governadora do Espírito Santo, pois está com jeito de 

Governadora. (Riso.) 

 Muito bem. Vou colocar em discussão o relatório apresentado pelo Deputado 

Misael Varella. 

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Bom 

dia, Sr. Presidente. Na verdade, eu queria saber como eu vou discutir um relatório 

de um tema importante como a educação se o Relator não está aqui e o Relator-

Geral também não. 

 Eu tenho muitos questionamentos em relação ao relatório, que promove uma 

forte queda no investimento em educação e que causa problemas graves em termos 

de alocação. 

 Eu gostaria de falar do relatório e também fazer um apelo ao Relator ad hoc 

para que faça uma recomendação ao Relator-Geral. Eu, sinceramente, fiquei 

incomodada por ninguém ter prestado atenção no que foi dito sobre uma área 

importante dessas. Ninguém acompanhou. E nem os Relatores sequer estavam 

aqui, nem o Geral nem o Setorial.  
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 Eu vou começar a pontuar, Sr. Presidente. 

 Ficamos fazendo um teatro e parece que não vamos chegar a lugar nenhum. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou solicitar a presença do 

Relator-Geral, porque nós poderemos, em comum acordo com o Relator ad hoc, de 

repente, receber algumas recomendações ou destaques que V.Exa. mencionar. 

 Então, eu vou pedir a V.Exa. que aguarde. 

 Eu passo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos e, em seguida, 

eu passarei a V.Exa., ao tempo em que o Relator-Geral retorna. Assim, nós 

ampliaremos a discussão. Agradeço a V.Exa. 

 Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nobre Senador Dário, 

demais Senadores presentes nesta sessão, saúdo a nossa ex-Deputada Federal 

Rose de Freitas, que foi Relatora do Orçamento, e, como Senadora, também 

presidiu esta Comissão. A Deputada Rose é catedrática em Orçamento e sempre 

tem dado grandes contribuições. É uma alegria e uma satisfação tê-la neste debate, 

até porque, com certeza, V.Exa. vai contribuir com o relatório final deste Orçamento 

para 2018. 

 Nobre Senador, nós realmente queremos hipotecar solidariedade à Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende pelo seu posicionamento sobre a necessidade 

de nós termos Relator. 

 A área educacional é crucial para o desenvolvimento do País. Os 

investimentos alocados para 2018, claro, não têm reflexo imediato como uma obra 

propriamente física, que tem reflexo visível. A educação é um investimento a médio 

e longo prazos. Há vários exemplos de países, como a Coreia do Sul, que investiu 

vários anos nessa área. Lá o ensino fundamental dura 9 anos. 

 Nós temos alguns destaques apresentados pela bancada do Estado do 

Ceará, cujo Coordenador é o Deputado Cabo Sabino, e também apresentamos 

destaques em alguns investimentos. O destaque da nossa bancada tem por objetivo 

atender a universidade federal, o Hospital das Clínicas, o ensino superior e também, 

de suma importância, os institutos federais. 
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 Na Tabela XX, foi de suma importância o Relator remanejar os recursos do 

Grupo de Natureza de Despesa — GND 4, da administração direta, cerca de 46,9 

milhões de reais, para dotações específicas para os institutos federais. 

 Isso é importante, até porque, se nós enxugarmos a administração direta, 

com certeza haverá recursos para investimento. Entretanto, o meu questionamento 

é na distribuição igualitária, sem desmerecer, é claro, os demais Estados.  

 Historicamente, o Estado do Ceará, em termos de profissionalização e de 

estrutura nos institutos federais, tem avançado e tido bastante resultado. Se hoje o 

Ceará tem uma siderúrgica, isso se dá porque os institutos federais já formaram 

recursos humanos para atender à demanda da siderúrgica. 

 Nesse caso, a dotação desse remanejamento foi igualitária. Se observarmos, 

foram atendidas as demandas através de 4 milhões de reais. Eu próprio, assim 

como alguns Parlamentares, estou colocando emenda individual de minha autoria 

para o instituto federal na cidade de Maranguape. 

 Nós temos aqui o material fornecido pelo instituto federal. Srs. Senadores e 

Deputados, são mais de 30 equipamentos que vêm contribuindo para o 

desenvolvimento em vários Municípios do Estado do Ceará, como Horizonte, 

Canindé, Crateús e Paracuru. Em muitos deles, a situação é como essa das fotos: 

obras paradas há 3 anos, 4 anos. Isso é Custo Brasil. 

 Já que o Relator está repassando para o Relator-Geral essa missão, 

queremos fazer uma redistribuição nesse remanejamento da dotação orçamentária e 

proporcionar uma proporcionalidade para aqueles Estados que possuem demandas 

como essa. Além de nossas emendas individuais, que nós poderíamos já estar 

alocando para outras áreas com saúde e infraestrutura, há necessidade, sim, de 

alocarmos para os Municípios. 

 Então, queremos que isso seja reestabelecido e que haja um acréscimo 

nesses destaques, a fim de que nós possamos, através dos institutos federais, 

contribuir para o desenvolvimento. 

 Por exemplo, lá em Tabuleiro do Norte há todo um potencial na área 

Metalmecânica. Enfim, existem várias áreas em que os institutos federais vêm 

atuando para que possamos ter, acima, esse curso — sem nos esquecermos do 

hospital universitário. Como médico, sei da importância da Faculdade de Medicina e 
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do hospital universitário para o povo cearense, na formação e no atendimento 

médico. 

 Então, os nossos destaques — e também os da bancada — dão-se no 

sentido de que se faça o restabelecimento do pleiteado pelos nossos Parlamentares. 

 Muito obrigado. 

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

 Concedo a palavra ao Deputado Cabo Sabino. 

 O SR. DEPUTADO CABO SABINO - Permita-me, Sr. Presidente, apenas 

fazer um registro, como Coordenador da bancada do Ceará, e acompanhar o pleito 

do Deputado Raimundo Gomes de Matos nesse sentido. Nós apresentamos 

destaque para remanejamento exatamente nos valores apresentados. 

 A bancada do Ceará poderia muito bem ter apresentado emendas para obras 

do Estado do Ceará, mas achamos por bem que as emendas de bancada fossem 

para obras federais, para institutos federais, como é o caso do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará — IFCE, inclusive o Hospital Universitário 

Walter Cantídio, que é o Hospital das Clínicas em nosso Estado.  

 Nós encaminhamos mais de 350 milhões, mas o que está ficando não dá 1% 

disso. Nós entendemos que temos um orçamento resumido, mas há possibilidade, 

nós acreditamos, de remanejamento de recursos de outra área para beneficiar os 

institutos federais. Nós temos mais de 36 campi do IFCE no Ceará, espalhados por 

184 Municípios, em regiões que atendem um público muito forte de jovens que 

dependem dessa educação para assegurar seu futuro no mercado de trabalho.  

 Então, nós assegurarmos tão pouco significa termos um retrocesso na 

educação, na qualificação. E, acima de tudo, isso significa negar a esses jovens 

uma oportunidade no mercado de trabalho, que está a cada dia mais seletivo. 

 Peço ao Relator que use sua sensibilidade e busque junto ao Relator-Geral 

um melhor remanejamento dessas verbas para o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará, conforme a bancada cearense solicitou.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A bancada de V.Exa. vai 

apresentar o destaque? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Já foi apresentado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, voltaremos a discutir 

esta matéria com a presença do Relator-Geral. Aliás, o Relator-Geral, Deputado 

Cacá Leão, encontra-se na sala de reunião desta Comissão atendendo as Forças 

Armadas. E ele me relatou aqui que, tão logo se desvencilhe dessa 

responsabilidade, voltará à Comissão, como sempre esteve em todas as discussões. 

Ontem ele esteve aqui do início ao fim da análise de todos os relatórios setoriais. 

Portanto, quero só dar esse esclarecimento a V.Exas.  

 Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu pediria a 

V.Exa. que já determinasse — embora nada tenha a ver com a discussão — o prazo 

de até 14h para a apresentação de destaques. Ao mesmo tempo, peço que V.Exa. 

— terminada essa fase de leitura de relatórios e encerramento das discussões — 

permita a realização de uma reunião na sua sala para discutirmos procedimentos, 

para que sejam possíveis alguns ajustes que se fazem necessários, em virtude de 

alguns dados técnicos que nós recebemos.  

 Se V.Exa. puder marcar essa reunião, eu agradeceria.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Faremos, então, uma reunião 

de Líderes por volta de 14h. (Pausa.) 

 A proposta de V.Exa. é a de suspendermos a reunião agora?  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A sugestão é que, terminada esta 

fase — ou seja, estamos discutindo o último relatório e deve ser encerrada a 

discussão —, V.Exa. suspenda a reunião. Aí vamos para a reunião de Líderes e, 

enquanto isso, até às 14h, estariam sendo apresentados os destaques.   

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aceito a sugestão de V.Exa.  

 Tão logo concluamos a discussão da última área temática, que é Educação e 

Cultura, já convido as lideranças desta Comissão para uma reunião em nossa sala.  

 Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Primeiro, bom dia às senhoras e 

aos senhores.  

 Eu queria, Sr. Presidente, fazer uma observação e um pedido — e gostaria 

que isso constasse em ata. O pedido é que, para o próximo ano, os demais 

membros das Comissões Temáticas, se forem membros desta Comissão, possam 
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apresentar destaques de Comissão. E por quê? O que está acontecendo para 

apresentarmos destaques? Estamos tendo que localizar os Presidentes de 

Comissão ou algum outro colega Deputado ou Deputada que presidam uma 

Comissão para que eles apresentem destaque. Como hoje é terça-feira, alguns 

ainda não estão em Brasília; outros estão compreendendo essa necessidade e 

autorizando, por telefone, essa apresentação — como foi o caso do Deputado Hiran 

Gonçalves, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Mas outros 

não estão compreendendo essa metodologia, e nós estamos com dificuldade de 

apresentar os destaques, por falta, na Casa, por ser hoje terça-feira, de membros 

das Mesas das Comissões Temáticas.  

 Então, isso é muito complexo. Acho que temos que estudar uma alteração do 

Regimento, para que possamos garantir a apresentação dos destaques aos 

relatórios setoriais, conforme vieram as emendas das Comissões Temáticas. 

 Outra observação, Sr. Presidente: quero falar sobre o relatório da Educação. 

Também vamos apresentar destaques, porque nos preocupa a situação dos 

hospitais de ensino — e aqui cito de novo o caso de Santa Catarina, como fiz ontem 

à noite. Lá em Santa Catarina já houve todo o processo seletivo para a contratação 

de recursos humanos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares — EBSERH.  

 Pasmem, nobre Presidente desta Comissão, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, Senadores e Senadoras: aquilo que estava proibido por lei, que era 

manter os contratos pelas fundações, não está sendo observado. Estão esses 

contratos tendo que ser renovados, porque não há previsão orçamentária para que a 

Universidade Federal de Santa Catarina possa chamar os selecionados pela 

EBSERH.  

 Então, de novo, estão tendo que autorizar a renovação desses contratos 

pelas fundações, por absoluta falta de orçamento para que a gente mantenha os 

hospitais universitários.  

 Impossível pensarmos que, de uma hora para outra, possam sair 160 

servidores do Hospital Universitário de Santa Catarina, porque não se pode mais 

contratar pela fundação e não há previsão para a contratação pela EBSERH.  

 Então, o relatório da Educação é preocupante também no sentido de 

manutenção dos hospitais universitários. E, se não estou equivocada, só há um 
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hospital universitário, o do Rio de Janeiro, do Fundão, que não aderiu. Se esta é a 

política definida pelo Governo por lei, que definiu que a contratação tem que ser feita 

pela EBSERH, temos que dar estrutura para a manutenção desses hospitais, que 

são estratégicos para a maioria absoluta dos Estados brasileiros.  

 Obrigada, Sr. Presidente.  

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

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria registrar 

a dificuldade da bancada do Rio de Janeiro, de maneira geral.  

 Na área de educação nós apresentamos oito emendas. A bancada priorizou a 

área, tendo em vista a questão vivenciada pelas nossas universidades e, 

especialmente, pelos nossos hospitais universitários. Acho que todo mundo está 

acompanhando a situação da saúde no Estado — aliás, não só da saúde, mas de 

todo o Estado. Mas a situação da saúde no Estado é mais dramática ainda. Talvez, 

segurança e saúde sejam hoje as duas grandes dores de cabeça que todos nós, 

Parlamentares do Rio, temos.  

 Sr. Presidente, entendi a boa vontade do Senador Davi Alcolumbre, mas 

teremos que destacar essas matérias. Não posso admitir, por exemplo, que 

tenhamos para o complexo hospitalar da UFRJ, que é Hospital Clementino Fraga 

Filho, um hospital importantíssimo no Estado, 900 mil reais. O que fazemos com 900 

mil reais?  

 Para V.Exa. ter uma noção, para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, 

que é referência no tratamento de AIDS no Rio de Janeiro, foram destinados 2 

milhões e 900 mil reais. Com esse dinheiro não pagamos o custeio de 2 meses, Sr. 

Presidente.  

 O problema é que o Rio é grande demais, os problemas são grandes demais, 

até por ser a segunda capital do País. E os valores, infelizmente, talvez pudessem 

acudir alguns Estados, mas o nosso, tendo em vista a população, não acolhem ou 

acodem.  

 Então, Sr. Presidente, tanto eu como nosso coordenador, Deputado Hugo 

Leal, estamos aqui desesperados. Para V.Exa. ter uma noção, o valor de custeio 

para as universidades de nível superior não federais é de 871 mil reais. E temos três 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1876/17  05/12/2017 
 
 

 23

universidades: o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste — UEZO, a 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro — UENF e a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ. E todos temos acompanhado o 

que está acontecendo com a UERJ. Com esses valores será muito difícil para nós.  

 Então, faço esse apelo ao Relator-Geral, mas também ao Senador Davi 

Alcolumbre, para que possam rever os valores que foram autorizados, digamos 

assim, neste momento, para as emendas da bancada do Rio de Janeiro. 

 São essas as considerações, Sr. Presidente.  

 Sei que o dinheiro não é muito, sei que é sempre muito difícil, mas não é 

possível que, para o segundo Estado em população da Federação, se tenha apenas 

esses valores consignados, com a crise fiscal que lá se instalou.  

 Obrigado a V.Exa.  

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

Deputado Pedro Fernandes. 

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

 Estamos analisando o orçamento e todos sabemos que ele é curto. Quero 

aproveitar este momento aqui, na presença de todos os representantes de todos os 

partidos, para levarmos essa mensagem para os nossos Estados: isso não é só 

crise fiscal, mas crise de gestão nos Estados.  

 Estamos às vésperas de uma emenda da Previdência, e os Estados têm uma 

dívida maior do que a dívida do Brasil, mas as pessoas não estão levando isso a 

sério. Então, nós temos que aproveitar esses déficits aqui. Eu vejo o apelo da 

Deputada Laura Carneiro, que é muito justo, mas temos recebido pela televisão 

informações do quanto anda a gestão do Estado do Rio de Janeiro, que precisa ser 

acertada. É preciso estancar a corrupção, é preciso fazer uma reforma de Estado, e 

não só lá, mas também no meu Estado e em outros mais.  

 Acho que a mensagem que tem que ficar da aprovação do Orçamento é a de 

que não temos recursos. Acabou a farra! É preciso que encaremos isso com 

realidade. Estamos vendo que há uma dificuldade para discutir a reforma da 

Previdência. E tenho dito sempre que a questão da Previdência não é de estoque, 

não é aquilo que temos para receber ou cobrar. Aliás, estamos cobrando muito mais 

intensamente agora, como passou para a Receita Federal, o que o INSS não fazia 
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de bom grado. Então, nós não temos um problema de estoque, nós temos um 

problema de fluxo. 

 Num passado muito recente, tínhamos nove inativos contribuindo para um 

ativo. Hoje, vamos chegar a 1,6 inativo para 1 ativo! E tem gente aqui que não está 

levando a sério essa reforma. Precisamos entender que o dinheiro acabou! Para 

melhorarmos a questão da infraestrutura e a questão desses custeios, vamos ter de 

aumentar o déficit, e o Brasil aceita... Muita gente aqui está com um discurso de que 

o Governo não quer financiar isso, não quer financiar aquilo... A economia do Brasil 

é conectada com a economia mundial. Ou sinalizamos que estamos partindo para 

um ajuste ou ficamos insolúveis. E o que acontece com o insolúvel? Não vê 

investimento para o Brasil.  

 Portanto, vamos aproveitar este momento de aprovar o Orçamento e fazer 

esta reflexão nesta Comissão: não há dinheiro! Para se ter dinheiro, ou se pega 

financiamento ou se corta na carne. Lamentavelmente, estamos tendo que cortar na 

ciência e tecnologia, na educação, na saúde, o que é muito ruim. 

 Era esse o registro que queria deixar nos anais da Comissão, Presidente. 

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

comentário de V.Exa. é muito lúcido frente às nossas dificuldades, sobretudo às 

expectativas dos nossos Estados quanto ao desempenho desta Comissão. E 

certamente, em função da crise, do momento, da falta de recurso e do rombo que 

ainda temos nas contas públicas de 159 bilhões de reais, não será uma tarefa fácil 

para todos nós aqui elaborarmos um orçamento que faça frente às necessidades do 

povo brasileiro. Mas é uma fase; é preciso ter essa compreensão. E V.Exa. 

sintetizou muito bem os problemas que estamos vivendo e que precisam ser 

observados pelos membros desta Comissão. 

 Deputada Laura Carneiro, V.Exa. quer a palavra novamente? (Pausa.) 

 Em seguida, passarei ao Deputado Marcon e à Deputado Professora Dorinha 

Seabra Rezende. Poder ser? (Pausa.) Então, volto com V.Exa., que foi a primeira 

inscrita. O Relator-Geral já se encontra presente. Fiz essa deferência a V.Exa., mas 

lhe pergunto se permite que eu passe a palavra à Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende e, em seguida, a V.Exa. 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, só quero fazer um 

registro. Quem dera estivesse ao meu alcance e do Deputado Hugo Leal acabar 

com a corrupção do Rio de Janeiro. Eu acho que é notório que essa não é uma 

questão de um ou de dois, no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas os serviços judiciais 

estão tratando das investigações e das eventuais punições.  

 Mas não pode o Orçamento da União ficar refém disso. Se o Governo Federal 

não aceita o que está acontecendo no Rio de Janeiro, basta intervir. Intervém, 

aproveita e paga os 40 bilhões de débito! Isso já resolveria. 

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

Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, na verdade, de maneira geral — e acho que já foi comentado aqui por 

todos —, houve o decréscimo do orçamento para a educação. Eu fiz algumas 

anotações. E, embora o Relator não esteja presente, agradeço ao Deputado Misael 

a leitura.  

 A minha maior preocupação é em relação à educação básica. Realmente 

houve um decréscimo significativo do orçamento do MEC. Logicamente, como fui 

Relatora, tenho ideia da situação que o Relator teve que enfrentar ao fazer cortes e 

reorganizar. Mas eu queria chamar atenção para o fato de que no Brasil há em torno 

de 40 milhões de alunos na educação básica. O ensino superior, a parte federal e os 

institutos federais realizam um grande trabalho. Todos nós estamos acompanhando 

os grandes desafios em relação ao atendimento. Quando o Ministro Mendonça 

assumiu o Ministério, ele encontrou uma dívida muito grande em relação a obras 

paralisadas, a benefícios não saldados, a programas, cuja dívida era enorme.  

 Não estou dizendo que não há esforço, mas a nossa preocupação é em 

relação à educação básica. Olhando todos os quadros dos programas contidos no 

relatório, há programa com decréscimo de 72%! Se observarmos a parte de 

investimentos, há quase 50% de redução de investimento. Em relação à proposta 

anterior, ou seja, do ano de 2017, que já não é um ano bom, houve uma redução de 

3, 5 bilhões.  

 Quando olhamos o quadro da situação da educação básica, a única área em 

que houve crescimento é a de pessoal, que é um crescimento vegetativo. Cresceu 
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muito! A despesa com os hospitais universitários também cresceu. A educação 

superior se mantém mais ou menos estabilizada. Não é um ano bom, mas ela está 

estabilizada. O orçamento para a educação básica vem caindo desde 2016 e agora 

houve nova queda de 7,5%. 

 Por que estou colocando essa situação, Relator? É que eu sei do maior 

desafio, tenho os números, os números de que estou falando não são novidade — e 

todo mundo está com o relatório em mãos — e temos um quadro fácil de 

comparação, mostrando crescimento de pessoal, queda de investimento, queda 

para a educação básica. Enfim, são situações que nós compreendemos, embora 

ache que precisem ser enfrentadas. Existe um plano nacional, que está sendo 

ignorado, o Custo Aluno-Qualidade também. Mas aonde eu quero chegar?  

 O Relator da receita, o Senador Ataídes Oliveira, trouxe no seu relatório o 

reconhecimento de um crescimento favorável em torno de 4,9 bilhões de reais. Com 

a Emenda à Constituição nº 95, nós temos um engessamento do ponto de vista 

orçamentário, mas, na educação, nós temos a possibilidade de usar a 

complementação do FUNDEB, que não entra no teto dos gastos. E vou entregar ao 

senhor a sugestão feita pela assessoria de consultoria da Comissão de Educação. 

Com a complementação desse valor no FUNDEB, nós teríamos condição de 

melhorar o atendimento. Hoje, a lei diz que, no mínimo, são 10%, mas chegaríamos 

a 13%. Além de atender aos nove Estados mais pobres, que são os Estados do 

Nordeste que já são atendidos, nós teríamos a condição de incluir mais três Estados 

dentre os mais pobres do Brasil. Isso proporcionaria o atendimento à educação 

básica, onde há quase 40 milhões de estudantes, com queda no orçamento. E há 

uma abertura dentro, do ponto de vista legal, dentro de um orçamento, o que seria 

um ganho — e haveria essa condição —, e poderíamos direcionar para a educação 

básica. 

 Na verdade, estou pedindo ao Relator Setorial, um Relator ad hoc, que 

incorporasse essa recomendação a V.Exa., como Relator-Geral, para que faça esse 

estudo da viabilidade de atendimento nessa área, onde existe um amparo 

constitucional que é uma “folga de recursos” — entre aspas — que daria margem de 

atendimento à educação básica. Então, faço esse pedido ao Relator a que atenda 

essa recomendação — e V.Exa. vai estudar junto com a equipe de assessoria —, 
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destacando a situação grave que vemos em todos os Ministérios e lembrando que a 

educação, como é uma área de direito subjetivo, tem uma série de implicações, 

além de todo o reconhecimento como área estratégica. 

 E faço um apelo ao nosso Presidente. Nós estamos demonstrando, desde 

ontem, uma boa vontade em relação aos relatórios setoriais, ao não cumprimento de 

prazos, à questão do não cumprimento do interstício, e isso tem uma implicação. Por 

exemplo, eu estou apresentando uma emenda de recomposição de uma emenda já 

apresentada pela Comissão de Cultura. Não estou diminuindo o que eles votaram 

em colegiado e não estou mudando o que foi deliberado. Eu estou tentando ajudar a 

Comissão de Cultura. Mas eu não posso ficar campeando Deputado ou Senador que 

não está Casa! Ou nós vamos para uma situação de obstrução para poder ganhar 

tempo de o Deputado ou Senador chegar à Casa, ou nós teremos a boa vontade de 

apresentar e colher assinatura até o final do dia, porque, senão, nós não temos 

como fazer isso.  

 Eu entendo perfeitamente que a resolução tentou proteger algumas coisas 

que já ocorreram que eram absurdas. Mas, no caso em que a emenda apresentada, 

o destaque apresentado, não fere o deliberado na Comissão, não fere o que foi 

deliberado pela bancada, eu não vejo nenhuma incoerência em se aguardar. Eu não 

tenho é como buscar alguém que não está na Casa, que não atende ao telefone, 

para assinar um destaque de área que já foi deliberado e que estou simplesmente 

tentando ajudar. 

 Então, peço essa boa vontade do colegiado, porque é uma situação pela qual 

não sou só eu que estou passando. Eu quero apresentar um destaque de 

recomposição de algo que já foi deliberado no coletivo: ou numa Comissão ou numa 

bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bom, primeiro, há algumas 

questões que nós temos que observar no Regimento e outras questões que nós 

podemos encaminhar através do entendimento. Parece-me que essa questão da 

apresentação de destaque para emenda de bancada... 

 Até aproveito a oportunidade para mencionar que estava aqui sentado, no 

início da nossa reunião, o Deputado Federal João Paulo Kleinübing, que é o 

Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense e coordenador da bancada federal. 
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Ele veio me trazer a preocupação com relação aos destaques que a bancada 

gostaria de apresentar. 

 Ora, vamos ser sinceros. O calendário do desenvolvimento dos trabalhos da 

Comissão de Orçamento foi distribuído. Os Líderes e os coordenadores de bancada 

deveriam ser os mais interessados nesta discussão. Ao mesmo tempo, eles não 

delegam essa responsabilidade. Basta eles mandarem uma mensagem pelo 

WhatsApp, um fax, um memorando, uma carta, um ofício, um e-mail ou sei lá o quê, 

que respaldaria, evidentemente, um membro desta Comissão para falar em nome da 

bancada. E o Regimento não prevê isso.  

 Eu fico com a preocupação de que, daqui a pouco, possamos ser chamados a 

dar explicação sobre um tema que, em minha opinião, é extremamente importante e 

relevante, haja vista que os Líderes e os coordenadores de bancada deveriam ser 

os primeiros a estar aqui, porque deles dependem os encaminhamentos dos 

trabalhos desta Comissão. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, ontem... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, nós poderíamos pensar no Regimento, mas, se pensarmos no 

Regimento, nós não poderíamos estar fazendo o que estamos fazendo. Nós 

estamos fazendo um exercício de boa vontade. Eu nem poderia apresentar 

destaque sem ter conhecimento do relatório setorial. Então, nós abrimos mão. 

 Eu compreendo a fala de V.Exa., mas, se eu for cumprir o Regimento, todos 

nós teremos uma série de kits de obstrução para ganhar tempo de pegar uma 

assinatura, como quebra de interstício. Essa não é a nossa intenção, e sei que não é 

a sua também. Só queria que nós tivéssemos essa boa vontade, para encontrar, no 

meu caso, uma emenda de Comissão: uma de educação e uma de cultura. Mas nós 

não conseguimos falar com o Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Volto a insistir que, de 

bancada, é relativamente difícil; de Comissão, também é difícil. Mas vamos discutir 

esta matéria. Eu não sei se nós temos condições de deliberar esta questão no 

entendimento e também no acordo.  
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 O que o Regimento diz — e V.Exa. aborda a questão — é o seguinte: o art. 

136 ou 138, que é a questão do interstício, especifica que o interstício pode ser 

alterado se houver acordo da maioria dos membros desta Casa, o que não é o caso. 

Ele é omisso com relação à deliberação quanto à flexibilização dos coordenadores 

das bancadas estaduais. 

 Portanto, em minha opinião, uma coisa é relativamente diferente da outra 

situação. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou ouvir a Professora 

Dorinha e, em seguida, ouço V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não, 

eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu estou só dizendo que, se fôssemos 

seguir, teríamos que fazer uma votação de interstício com maioria absoluta, uma 

votação nominal. V.Exa. sabe disso. 

 E o que nós estamos querendo... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estamos tentando achar uma 

solução. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - ...é 

encontrar uma alternativa. Nosso interesse aqui, por exemplo, é uma emenda de 

Comissão para uma emenda nacional. Então, eu não tenho uma preocupação 

individual. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, ontem, nós 

discutimos esse assunto à noite e chegamos à conclusão de que, no que diz 

respeito à bancada, precisaria da assinatura do coordenador. Mas não chegamos ao 

mesmo entendimento no que diz respeito à Comissão. Em princípio, sendo membro 

de uma Comissão, você pode apresentar o destaque! 

 Mas, apesar de adiantarmos o prazo de destaque, de adiantarmos a votação 

dos relatórios, fica difícil achar os Presidentes. Por exemplo, na Comissão da Mulher 

está tudo bem, pois sou a Vice-Presidente e vou apresentar. Mas quanto à da 

Seguridade, nós estamos aqui desesperados tentando achar o Presidente Iran. 

Mesmo que ele quisesse, não há voo para ele chegar. Ele só chega à noite. Mas já 

conseguiu delegar. É porque não tem voo de alguns Estados! 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Tudo bem, Deputada Laura. 

Só que é o seguinte: de Santa Catarina também não há voo. Eu vim 1 dia antes, 

então. Eu vim 1 dia antes! O que não pode é esta Comissão, que é formada por 

Senadores e Deputados, ficar na dependência de um Líder, de um coordenador de 

bancada, porque ele não tem avião para vir à Brasília. Desculpe-me, mas daí... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mesmo Comissão e mesmo 

emenda de bancada. 

 Quanto à questão das Comissões, parece-me que nunca faltou boa vontade 

desta Presidência com relação aos encaminhamentos, no que se refere aos 

procedimentos desta Casa. Nunca faltou boa vontade de minha parte. Pelo 

contrário. Há um excesso de boa vontade. 

 Então, quanto a essa questão da emenda de Comissão levantada pela 

Professora Dorinha, eu vou propor o seguinte: quando reiniciarmos a reunião, após 

o almoço, nós haveremos de ter uma solução para essa solicitação de V.Exa. De 

minha parte, eu não vejo objeção. Mas, evidentemente, vou precisar da 

aquiescência dos demais membros desta Comissão para assim proceder. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

entendo a boa vontade de V.Exa. Quero apresentar sugestão, para que possamos 

alterar essa resolução futuramente, porque nessa parte ela não tem nenhuma lógica. 

 Se nós estamos respeitando o que foi deliberado no coletivo, que foi na 

Comissão ou na bancada, não precisaria dessa suposta assinatura, senão entendo 

que estamos aqui quase que de enfeite. Mas a minha sugestão é que seja alterada. 

E gostaria de saber se o Deputado Misael atende à sugestão que eu fiz de colocar 

no relatório uma recomendação de análise, com a qual o Relator-Geral concordou. 

Tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - Sr. Presidente... 

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

acatará a recomendação de V.Exa., com absoluta certeza. 

 Com a palavra o Deputado Toninho Wandscheer. 

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

senha do coordenador da bancada que pode ser passada para alguém aqui da 
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Comissão que pode fazer a emenda. É só falar com o coordenador, pegar a senha 

do coordenador, eu sei disso porque coordeno a bancada do Paraná. Então, pegue 

a senha e com ela entra no sistema. Sem a senha, não faz. Tem que ter a senha. É 

só ligar para o Líder da bancada ou para o assessor do Deputado que lidera a 

bancada, ele vai ter a senha, e, com a senha, é possível fazer isso, sem problema 

nenhum. Vejo que é possível solucionar essa questão dessa forma. É uma situação 

simples. 

 Por isso, precisa de autorização, e a autorização é o número da senha, para 

que a pessoa possa fazer, senão o sistema não aceita. E a senha pode ser pega por 

telefone. Eu acho que é uma forma de resolver esse problema rapidamente. 

 Eu só quero justificar a minha falta, Presidente. O Deputado Rubens Bueno 

ficará aqui defendendo o nosso destaque, porque eu tenho que ir à Comissão do 

Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas, que eu presido, e vou ter 

que me ausentar. Então, só quero justificar a minha ausência aqui nesta reunião, 

durante o tempo que estiver lá. 

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

deu a grande contribuição, que é a questão de logística também. Embora nós 

possamos autorizar a apresentação da emenda, ela não entrará no sistema, e todo o 

trabalho que nós realizarmos aqui será inútil. 

 Então, seria interessante que o coordenador de bancada pudesse mandar um 

e-mail, uma mensagem ou a senha, para que nós pudéssemos fazer aqui a 

alteração e propor a emenda necessária. 

 Vou passar a palavra agora ao Deputado Marcon e, em seguida, ao Deputado 

Valtenir Pereira. 

 O SR. DEPUTADO MARCON - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, estou 

vendo aqui que o cobertor é curto, porque o Governo não dá prioridade a investir 

nas questões sociais. O congelamento de 20 anos do orçamento da educação faz 

com que haja todos esses cortes nas emendas de Comissão e de bancada, e quem 

vai pagar esse custo é o Brasil, porque um País sem educação não tem 

desenvolvimento. 

 A bancada gaúcha, do Rio Grande do Sul, apresentou duas emendas para 

esse relatório setorial da educação. A primeira é para os institutos federais, dos 
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quais, este ano, só no Rio Grande do Sul, já foi cortado o custeio em várias 

atividades em 43%. Muitos institutos federais são novos, estão em construção, estão 

sendo ampliados, foram criados há pouco tempo. E sei que o pedido da bancada foi 

em torno de 100 milhões de reais. Os institutos federais do Rio Grande do Sul 

ficaram com menos de 3 milhões de reais, mais precisamente 2 milhões, 899 mil e 

669 reais. Com isso, sequer dá para fazer alguma coisa. Então, gostaria que o 

Relator-Geral ampliasse essa verba da bancada gaúcha em relação aos institutos.  

 Quanto à nossa universidade estadual, a UERGS, todos os anos a bancada 

gaúcha segue um critério: é indicada uma emenda para cada Senador. O Senador 

Paulo Paim sempre indicou à bancada essa emenda, que destina recursos para 

essa universidade pública e estadual. O pedido era de 60 milhões de reais, mas 

foram disponibilizados menos de 3 milhões de reais: 2 milhões e 890 mil reais. Com 

isso, não há a mínima condição de sustentarmos a nossa universidade, de ampliar 

em torno de 17 campi no Rio Grande do Sul que atendem a várias regiões.  

 Então, peço ao Relator Cacá Leão que aumente esses recursos e analise as 

duas demandas da bancada gaúcha, que foram votadas por unanimidade.  

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 Concedo a palavra ao Deputado Valtenir Pereira. Depois, falarão os 

Deputados Hugo Leal e Rubens Bueno, e vamos encerrar a discussão desta 

matéria.  

 O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, nobres pares, só a 

título de contribuição, quero dizer que os destaques e as emendas de bancada e de 

Comissão só podem ser apresentadas pelos Presidentes das Comissões e pelos 

coordenadores da bancada.  

 Para mim, ainda a título de contribuição, nós podemos mudar a resolução, 

estabelecendo o seguinte: desde que não altere a natureza da emenda e seja para a 

recomposição. Percebo que todos estão inquietos e angustiados, porque não podem 

fazer o destaque imediatamente, assegurando-se o prazo, que já está praticamente 

vencendo, para poder fazer a recomposição, para buscar recurso maior no 

Orçamento para as programações.  
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 A partir do momento em que nós estabelecermos, isso será possível. Por 

exemplo, eu tive que buscar a autorização do meu coordenador. Mas foi um deus 

nos acuda! Hoje, fiquei a manhã inteira correndo atrás do coordenador, para 

conseguir a sua autorização para uma única emenda. Mesmo assim, ouvi: “Mas, por 

que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo?”. Foi uma perguntação...! A 

dificuldade é imensa. Então, se permitir isso na resolução, desde que seja para a 

recomposição e não mude a essência, nem a natureza da unidade programática, 

acredito que resolva o problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É muito importante a 

contribuição de V.Exa.  

 Eu continuo achando que os coordenadores têm que ter uma consciência 

diferente com relação à Comissão Mista de Orçamento. Nós não vamos perdoar 

quem dorme. Nós não podemos ficar esperando aqui pelo coordenador “x”, “y” ou 

“z”. Nós podemos alterar a resolução, e devemos alterá-la, na medida em que ela 

venha a fazer frente a uma dificuldade que nós encontramos aqui. Mas não posso 

permitir neste momento, um momento crucial de definição dos relatórios setoriais da 

Comissão Mista de Orçamento, a Comissão mais importante do Congresso 

Nacional, que nós fiquemos na dependência de um coordenador de bancada de 

qualquer Estado que seja. Francamente, eu acho que o coordenador tem que ser 

mais responsável nesse ponto. Deveria estar aqui presente inclusive, dando 

respaldo aos membros desta Comissão, para que efetivamente pudesse defender os 

interesses do seu Estado. Mas não. Inclusive some do circuito, e nós ficamos em 

situação difícil aqui para deliberar.  

 Concedo a palavra ao Deputado Hugo Leal, que está presente, e, em 

seguida, ao Deputado Rubens Bueno. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, a minha manifestação vem 

também apenas a título de contribuição. Sou membro desta Comissão e 

coordenador da bancada do meu Estado do Rio de Janeiro e, durante esses anos 

todos, pelo menos 6 anos, 7 anos, eu sempre me fiz presente, porque sei da 

importância desse dia de hoje, como são os dias de acompanhamento do relatório 

setorial. Mesmo que às vezes tenhamos dificuldade de recomposição de muitas 

dessas emendas ou rubricas, o trabalho da coordenação é exatamente esse. O 
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trabalho da coordenação não é simplesmente reunir os Deputados e definir as 

emendas, mas principalmente estar aqui para fazer essa discussão e acompanhar 

tudo, mesmo quando não membro, porque os membros sempre têm algum detalhe 

especial ou algum destaque. 

 Aqui não resta dúvida de que, no caso do Rio de Janeiro, nós sempre tivemos 

esse cuidado de fazer esse acompanhamento pari passu de toda a questão, 

especialmente no momento crucial que é a votação do relatório setorial, porque, 

depois que se vota o relatório setorial, dificilmente nós podemos dar qualquer 

contribuição.  

 Eu também quero aproveitar, na mesma linha do que defendeu a Deputada 

Laura Carneiro, minha colega e companheira da Comissão Mista e também da 

coordenadoria da bancada do Rio de Janeiro, para destacar essa preocupação que 

nós temos com um complexo educacional no Estado do Rio de Janeiro, que é um 

complexo grande, de referência nacional, sem menosprezar quaisquer dos outros 

Estados da Federação. Mas, no Estado do Rio de Janeiro, há pelo menos cinco 

instituições federais, além da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da 

Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

da UNIRIO, mais os institutos federais. 

 E o que vemos aqui, por mais esforço que temos feito com o Deputado Davi 

Alcolumbre, foi que a justificativa foi uma redução. Tudo bem, até já esperávamos a 

redução, mas foi uma redução muito radical, especialmente para a manutenção 

dessas universidades. Este ano, 2017, já estamos tendo grande dificuldade para 

fechar a questão do Orçamento. 

 E aí respondo ao Deputado Pedro Fernandes, mesmo não estando presente: 

é óbvio, vamos separar o que é um e o que é outro. O Deputado Pedro Fernandes 

está aqui? (Pausa.) Pedro, vou responder o que é um e o que é outro. 

 A questão da gestão do Estado do Rio de Janeiro é o Estado que vai 

responder, e a população terá a oportunidade de, no ano que vem, manifestar e 

colocar alguém que tenha mais responsabilidade com relação ao trato da coisa 

pública, não só com relação à corrupção, mas também e especialmente com relação 

à gestão de valores. 
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 Com relação ao nosso plano, cabe a nós, Deputados Federais... Eu tenho 

consciência absoluta da importância do que houve na votação da PEC do Teto dos 

Gastos, que acho que foi importantíssima dentro dessa adequação. É claro que 

ninguém quer sair daqui fazendo gastos, sem o reconhecimento, sem a devida 

contrapartida. Porém, o que aconteceu por parte da União, especialmente na área 

de educação — e aí falo pelo meu Estado —, acho que foi além da expectativa, 

além do que poderia ser cortado. Não resta dúvida de que o diálogo com as 

universidades, com os reitores especialmente, tem sido um diálogo bastante realista, 

nem duro, nem flexível, mas bem realista quanto ao que trata a questão do 

orçamento público. Porém, o que presenciamos aqui, na avaliação do Relator 

Setorial, foi além do que se esperava na questão do mínimo necessário para a 

sobrevivência, não tem investimento, não, mas, para a sobrevivência das instituições 

federais no Estado do Rio de Janeiro. 

 Quero apenas deixar essa relevância. Obviamente, estamos fazendo os 

destaques e, na oportunidade devida, faremos novas manifestações. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Dário Berger) - Cumprimento V.Exa., 

Deputado Pedro Fernandes, que dá um exemplo, pois, como coordenador da 

bancada do Rio de Janeiro, está preocupado e está presente. E quero aproveitar 

para cumprimentá-lo e parabenizá-lo, pois V.Exa. tem a noção exata da dimensão e 

da importância desta Comissão. Por isso, evidentemente se faz presente. 

 Com a palavra o Sr. Deputado Rubens Bueno. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, peço uma 

permissão ao Deputado Rubens Bueno. 

 O único lugar que fala de coordenador de bancada é a Resolução nº 01, 

justamente para atender a esta Comissão. Por isso, sempre digo no meu Estado que 

o coordenador tem que pertencer à Comissão. É o único lugar que fala dele; não se 

fala em outra parte de coordenador de bancada, a não ser na Resolução nº 01.  

 Então, não vamos mudar a resolução. Vamos fazer com que os 

coordenadores façam parte da bancada das Comissões de Orçamento. É a minha 

sugestão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Dário Berger) - Boa sugestão de V.Exa. 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, o nosso Coordenador 

Toninho Wandscheer já fez os destaques das emendas apresentadas pela bancada 

federal do Paraná. Nesses destaques — e temos aqui vários deles —, rapidamente 

me permito falar na defesa e justiça o que trata do aparelhamento da estrutura da 

segurança pública no Estado. 

 Quanto ao meio ambiente, está aqui a revitalização da bacia do rio Iguaçu, 

que são recursos que atendem a toda a Região Metropolitana de Curitiba. Temos 

aqui também a unidade permanente UOPECCAN — União Oeste Paranaense de 

Estudos e Combate ao Câncer, com sede em Umuarama, que são recursos para 

concluir obras importantes naquela região, que atende a milhares de pessoas. 

Temos ainda a construção do Hospital Oncopediátrico, destinado a combater o 

câncer infantojuvenil — isso aqui é do Hospital Erasto Gaertner —, que é muito 

importante para o atendimento de todo o Estado. Há outra que trata da questão do 

aparelhamento, da adequação e da ampliação do atendimento de hospitais 

especializados no Estado. 

 Sr. Presidente, nosso coordenador ainda apresenta destaque com relação ao 

contorno rodoviário de Campo Mourão. Quero só dizer ao Presidente e lembrar ao 

Relator que esse contorno rodoviário já estava no Orçamento no ano passado, e 

negociamos a mudança desse orçamento do contorno rodoviário de Campo Mourão 

para as obras em andamento na região oeste. Nós combinamos e acertamos de 

colocá-lo no Orçamento deste ano para o ano que vem. Por isso, eu faço o apelo ao 

nosso Relator, o Senador Valdir Raupp, para que atenda a essa demanda 

negociada. Até há um PLN que esta Presidência patrocinou recentemente sobre 

isso.  

 Também temos a questão da adequação da BR-376, no acesso a Ponta 

Grossa. Nós temos mais uma emenda que trata do trecho rodoviário, do acesso a 

Cascavel e do acesso a Marilândia, no Paraná. E outra, Sr. Presidente, trata do 

trecho Cascavel-Guaíra. Esse recurso também é importante, por isso o destaque 

dessa emenda. Finalmente, temos a que atende ao contorno rodoviário de Maringá, 

da BR na divisão Paraná-Santa Catarina, na ponte sobre o Rio Paraná, e também 

de Guaíra. 
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 São esses os destaques apresentados pelo nosso Coordenador, Toninho 

Wandscheer, para os quais eu peço a atenção de V.Exa. 

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

 Hoje, estamos recebendo vários Parlamentares que não fazem parte da 

Comissão Mista de Orçamento, o que, para nós, é um prazer muito grande. É o caso 

do Deputado Caio Narcio, que me solicitou a palavra.  

 Eu lhe concedo a palavra, Deputado Caio Narcio, com muito prazer. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Agradeço, Presidente, a oportunidade. 

Aqui o Parlamento tem a oportunidade de legislar sobre o Orçamento e, talvez, de 

cumprir a função mais importante do Parlamento, que é decidir como vão ser feitos 

os gastos do Governo Federal durante o ano seguinte. 

 Eu tenho aqui algumas análises do Orçamento executado deste ano. E nós 

temos aqui uma possibilidade já mencionada pela Deputada Professora Dorinha. 

Quero pedir sensibilidade ao Relator Cacá, ao Presidente e aos pares desta 

Comissão.  

 A partir do relatório de receitas, feito pelo nosso Senador Ataídes, há a 

possibilidade de exercemos uma suplementação, o que pode permitir que o 

FUNDEB enquadre, dentro de um panorama, mais de 4 bilhões de reais para o ano 

que vem. 

 Nós temos aqui um relatório que demonstra que os investimentos na 

educação têm caído sucessivamente, em boa parte comprimidos por questão de 

pessoal e de encargos. E a questão da Previdência é crescente. Isso acaba 

comprimindo a questão fundamental dos investimentos na educação. Percebe-se 

ainda uma curva mais maléfica para a educação em todo o Brasil. Trata-se do 

ensino superior em crescimento desproporcional ao da educação básica.  

Nesse sentido, Sr. Presidente, nós estamos pleiteando aqui que, a partir do 

relatório do Senador Ataídes, possamos fazer a suplementação. Isso nos permitirá 

utilizar esses 4 bilhões de reais, para dar um enquadramento à educação básica no 

FUNDEB, como a Deputada Professora Dorinha já fez. Assim, nós corregeríamos 

uma curva que vai em sentido contrário: sobe no ensino superior e desce na 

educação básica. Com essa reposição — essa é a única possibilidade diante do teto 

de gastos —, poderíamos, primeiro, direcionar esse recurso para a área da 
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educação. Depois, redirecionaríamos a uma área que tem perdido a importância de 

receitas ao longo dos anos, que tem sido sempre comprimida. Trata-se da educação 

básica. 

 Eu, na qualidade de Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados este ano, alertado pela colega Deputada Professora Dorinha e por outros 

Parlamentares, peço que tenhamos a sensibilidade de poder, a partir desse 

raciocínio, acolher a sugestão e, dentro dessa ótica do relatório de receita do 

Senador Ataídes, colocar essa receita dentro do FUNDEB. 

 Gostaria de pedir ao Presidente e ao Relator que acolham a nossa sugestão 

neste momento tão importante do trabalho que temos que fazer aqui. 

 Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

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

 Vou encerrar a discussão com essa matéria. 

 Está encerrada a discussão. 

 Ainda há tempo para apresentar os destaques, até o momento que nós 

definimos. 

 Encerrada a última discussão do relatório setorial da temática educação, 

quero propor a V.Exas. o seguinte... Na verdade, nós avançamos bastante. A 

conclusão dos nossos trabalhos estava prevista para bem mais cedo do que 

estamos concluindo nesta primeira etapa. De qualquer sorte, eu quero propor a 

V.Exas. o seguinte: o retorno às 14 horas.  

 (Não identificado) - Às 14h30min. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Às 

14h30min, nós temos que fazer uma reunião (ininteligível). 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Às 14h30min. Então, a minha 

proposta já começa a sofrer alteração.  

 (Não identificado) - Emenda. 

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

 Se houver consenso, retornaremos às 14h30min. 

 Então, às 14h30min, nós voltaríamos para analisar e discutir os destaques; 

discutir e votar os relatórios setoriais. 
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 Há outra questão importante. Já que iniciaremos os nossos trabalhos às 

14h30min, vamos deixar aberto o prazo para a apresentação dos destaques até às 

14 horas. Há concordância de V.Exas.? É o tempo suficiente para a apresentação 

dos destaques. 

 (Não identificado) - Até as 14 horas? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Até as 14 horas. Tem que 

haver um prazo.  

 (Não identificado) - Às 14 horas está bom. 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Veja bem, Deputada 

Professora Dorinha, está aberto o prazo para a apresentação de destaque desde 

ontem.  

 Agora, na condução dos trabalhos, eu até admito a justificativa de que as 

temáticas educação e cultura talvez pudessem necessitar de um tempinho a mais, 

mas as outras temáticas já deveriam estar concluídas há muito tempo. Dessa 

maneira, solicito a compreensão de V.Exas. 

 Concedo um aparte a V.Exa., Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nós queríamos a 

compreensão não somente do nobre Senador, mas também do Relator e dos 

demais membros. Está estabelecido o retorno às 14 horas. Tudo bem. Mas nem 

sempre V.Exa. se senta à mesa para abrir os trabalhos às 14 horas. 

 Já que todo o processo de emenda na área da cultura está pronto no sistema 

eletrônico, falta só a oficialização, eu gostaria de solicitar a V.Exa. que cancele a 

reunião tão logo a inicie. O Deputado está no voo de Goiânia para cá. O voo é 

rápido. Se fosse do Ceará para cá, o voo ia demorar 2 horas e meia. Mas o voo de 

Goiás para cá é rápido. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

relatório dele foi entregue às 18h30min ontem, junto com o da educação. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, eu queria a 

compreensão dos nobres pares para o cancelamento da reunião no momento em 

que V.Exa. abrir os trabalhos. Nem sempre nós estamos aqui às 14 horas. Certo? 

 Então, V.Exa., na hora em que abrir... 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aceito a sugestão de V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas eu volto a... (Falha na 

gravação) imediatamente dessa reunião. Como é uma reunião rápida, eu espero, 

faça a nossa reuniãozinha ali na sala. 

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

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito! Eu só quero definir os 

encaminhamentos dos trabalhos a partir das 14h30min. 

 Nós vamos iniciar a discussão e a votação por aqueles relatórios setoriais aos 

quais, porventura, não tenham sido apresentados destaques. Daí, nós podemos 

inclusive fazer a votação, se for o caso, de forma rápida e em globo. 

 Em seguida, nós vamos deliberar observando a ordem de apresentação e 

leitura realizada ontem. Portanto, vamos iniciar com... Quem foi o primeiro ontem? 

(Pausa.) Minas e energia é o primeiro. Depois, vamos para a temática integração 

nacional e assim sucessivamente, até chegarmos à educação, que foi a última 

temática a apresentar o seu relatório. 

 Era essa a proposta que eu gostaria de fazer a V.Exas. Há concordância? 

 (Não identificado) - E os destaques também? V.Exa. vai combinar com os 

sem destaque? 

 (Não identificado) - Primeiro os sem destaque. Depois, segue-se a ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pois é, foi o que eu falei. 

Primeiro, apreciaremos os relatórios sem destaque. Depois, obedeceremos a ordem 

de apresentação dos relatórios, o que iniciamos ontem. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Há quantos sem 

destaque? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Foi isso o que eu acabei de 

perguntar. 

 Pela ordem, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Claudio Cajado, Líder do Governo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu só queria, Presidente, dar uma 

contribuição. Conforme a sugestão feita pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
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com a qual V.Exa. concordou, se o prazo para a apresentação dos destaques 

acabar no momento em que V.Exa. se sentar para reiniciar os trabalhos, os relatores 

setoriais terão que dar um parecer sobre esses destaques. Por isso, digo que deve 

haver um interregno de pelo menos meia hora, para que cada Relator possa 

apresentá-lo. 

 Porém, se V.Exa. fizer essa determinação de realmente reiniciarmos às 14 

horas... Eu tenho uma informação de que há quatro relatórios aos quais não foram 

oferecidos destaques.  

 (Não identificado) - Pode haver ainda. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois, é, pode haver ainda. Se não 

houver destaque durante o prazo da discussão desses quatro iniciais, às 14h30min, 

seria um prazo de meia hora — acho que V.Exa. tinha que assinalar esse prazo de 

meia hora para a conclusão da análise do parecer dos destaques —, assim, 

poderíamos concluir ainda hoje. Mas é preciso dar o tempo ao Relator para que 

possa dar o parecer aos destaques.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos dar o tempo necessário 

ao Relator, desde que não ultrapasse os 30 minutos. Se for possível dar o parecer 

logo nos primeiros minutos, isso facilitará o trabalho desta Comissão. 

 Não havendo mais matéria a deliberar neste momento, eu suspendo a nossa 

reunião, solicitando a atenção de todos para reiniciarmos os nossos trabalhos 

exatamente às 14h30min.  

Obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 

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

declaro reiniciada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização. 

 Ao tempo em que reabro a reunião, aproveito para informar que o prazo para 

apresentação dos destaques está encerrado.  

Neste instante, suspendo a nossa reunião, que deverá ser reiniciada às 20 

horas ou ao término das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal. Então, que fique claro que estou reconvocando a reunião para 20 

horas.  
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 Se por ventura a Ordem do Dia não tiver sido concluída, no âmbito da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aguardaremos o término dela 

nessas duas Casas, só então reiniciaremos nossos trabalhos aqui na Comissão. 

 Portanto, está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Srs. Parlamentares, Sras. e 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, vamos reiniciar a 9ª Reunião 

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

apreciação das matérias que constam na pauta. (Pausa.)  

 Eu gostaria de propor um entendimento quanto aos encaminhamentos dos 

trabalhos, com o objetivo único e exclusivo de agilizar a sua tramitação. 

 Nós temos aqui quatro áreas às quais não foram apresentados destaques. 

Então, a sugestão da Mesa é que nós apreciemos preliminarmente essas quatro 

áreas. Com isso, avançaríamos significativamente já no início dos nossos trabalhos. 

Se há concordância, fica estipulado que começaremos com as áreas temáticas a 

que não se apresentaram destaques. 

 Alguns relatórios setoriais ainda não foram entregues; outros já foram 

entregues. Então, a minha proposta é iniciar os trabalhos pela ordem de chegada 

deles à Comissão, com a exceção do relatório da Senadora Lídice da Mata, 

conforme compromisso que assumi com ela, porque só há um destaque a essa 

área, e o assunto dele inclusive não vai suscitar ampla discussão. 

 Portanto, eu começaria pela Senadora Lídice da Mata e, em seguida, 

continuaria por ordem de chegada dos relatores setoriais. Se há concordância, 

seguiremos assim, e à medida que os relatórios forem apresentados nós vamos 

ampliando a sua discussão. 

 Isto posto, podemos iniciar os nossos trabalhos. 

 Vamos à apreciação do Relatório Setorial da Área Temática XIII — Indústria, 

Comércio e Micro e Pequenas Empresas. A Relatora Setorial é a Senadora Lídice 

da Mata, que já apresentou o seu relatório. A discussão foi iniciada e encerrada 

preliminarmente. Ao relatório foi apresentado um destaque. 

 Portanto, devolvo a palavra à Senadora Lídice da Mata para que 

complemente, se for necessário, o seu relatório e para que, posteriormente, 

possamos apreciar o destaque e, depois, fazer a votação.  

 Com a palavra a Senadora Lídice da Mata. 

 A SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA - Destaque à Emenda nº 71200016. 

 Sr. Presidente, trata-se do destaque da querida amiga Deputada Laura 

Carneiro, que está coberta de razão. A bancada do Rio de Janeiro, seu Estado, 
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apresentou uma emenda no valor de 100 milhões de reais. No entanto, Sr. 

Presidente, o Relator só disponibilizou 21 milhões de reais para todas as nossas 

emendas coletivas — três emendas de bancada e duas emendas de Comissão —, 

de maneira que eu dividi o valor igualmente entre as emendas de bancada, e 

gastamos nelas 70% dele. 

 Até por coincidência, com esta emenda de bancada, o Estado do Rio de 

Janeiro é o Estado que terá o maior acréscimo neste nosso relatório temático. Ao 

mesmo tempo, essa ação que a bancada do Rio de Janeiro indicou — a ação 

Promoção do Desenvolvimento Industrial — chegou às minhas mãos no valor de 3 

milhões e 884 mil reais em âmbito nacional, e nós colocamos, só para o Rio de 

Janeiro, mais do que isso. 

 Portanto, eu não tenho outro encaminhamento, Sr. Presidente, que não seja o 

da rejeição do destaque, apelando à sensibilidade do Relator-Geral no sentido de 

que ele possa, de alguma maneira, compensar o Estado do Rio de Janeiro, 

ampliando o valor e fazendo com que possamos nos aproximar mais, no Relatório 

Geral, daquilo desejado pelo Estado. 

 Não tenho dúvida de que, se se tratasse do meu Estado, eu da mesma forma 

apresentaria destaque e lutaria por ele, mas infelizmente essa demanda ultrapassa 

as minhas possibilidades como Relatora. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Entendo V.Exa. Compreendo 

que realmente o cobertor está curto. Mágica ainda não conseguimos fazer. Fabricar 

dinheiro está difícil. Mas quero cumprimentar V.Exa. sobretudo pela explicação que 

deu, reportando-se com muito respeito à autora do destaque, que mereceu esse 

tratamento respeitoso. Agradeço a V.Exa.  

 Concedo a palavra à autora do destaque, a Deputada Laura Carneiro. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu quero 

agradecer à Senadora Lídice da Mata. Sei da dificuldade que os Relatores estão 

tendo. É claro que a nós da bancada do Rio interessava a aprovação do destaque, 

mas sabemos que a Senadora não tem os recursos necessários para isso. 

 Ela já indicou ao Relator-Geral. Todo o desenvolvimento industrial no Rio de 

Janeiro é absolutamente necessário, tendo em vista, como todos estão 
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acompanhando, a situação falimentar que vivemos. Até hoje, Sr. Presidente, a tal da 

recuperação fiscal não chegou. Estamos à espera de um documento da AGU. 

V.Exa. imagine: os servidores não receberam nem o 13º salário do ano passado, 

quanto mais deste, sem contar a questão salarial. 

 Então, a situação do Rio de Janeiro é muito difícil, e a única solução será, Sr. 

Presidente, a geração de empregos. É essa a razão desta emenda, do interesse da 

bancada. 

 Mas agradecemos o carinho da Senadora Lídice e vamos votar a favor do 

relatório dela, muito embora saibamos da rejeição do nosso destaque, o que era 

absolutamente natural, na medida em que ela não teve os recursos necessários. 

 Obrigada a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sou eu que agradeço a 

compreensão de V.Exa. 

 Vou passar à votação. 

 Em votação, então, o Relatório Setorial da Área Temática XIII — Indústria, 

Comércio e Micro e Pequenas Empresas, na representação da Câmara dos 

Deputados. (Pausa.) 

 Rejeitado o destaque. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Já foi rejeitado o destaque. A 

assessoria está sendo perfeccionista demais, Deputado Bohn Gass. 

 Como, na verdade, eu inverti a lógica — eu deveria, primeiro, aprovar o 

relatório, ressalvados os destaques — e a Relatora rejeitou o destaque, cabe-me 

colocar em votação o relatório já com a rejeição do destaque, para não votarmos o 

relatório e depois a rejeição do destaque. Já fizemos tudo numa oportunidade só. 

 Como eu estava mencionando, está em votação o Relatório Setorial da Área 

Temática XIII — Indústria, Comércio e Micro e Pequenas Empresas, rejeitado o 

destaque apresentado pela Deputada Laura Carneiro. 

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

 Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O Relatório Setorial da Área Temática XIII — Indústria, Comércio e Micro e 

Pequenas Empresas foi aprovado e vai para o Relator-Geral. 

 Agora gostaria de dar continuidade aos nossos trabalhos, informando a 

V.Exas. que o Relatório Setorial da Área Temática de Minas e Energia não recebeu 

nenhum destaque e, portanto, pode ser votado. O Relator Setorial foi o Deputado 

Vander Loubet, do PT do Mato Grosso do Sul. 

 De qualquer forma, como eu encerrei a discussão preliminarmente, abrindo a 

possibilidade de, no momento da votação, voltar a discutir esta matéria, eu consulto 

se há algum Parlamentar que queira voltar a discutir a matéria. (Pausa.) 

Não havendo manifestação, submeto à votação. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado.  

Em votação na representação do Senado Federal:  

Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovado o Relatório Setorial da Área Temática de Minas e Energia. 

Da mesma forma, o Relatório Setorial da Área Temática de Ciência, 

Tecnologia e Comunicação não recebeu também nenhum destaque. Consulto 

V.Exas. se posso colocá-lo em votação. (Pausa.)  

Não havendo manifestação, coloco em votação. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado.  

Em votação também na representação do Senado Federal.  
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Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como estão. 

(Pausa.) 

Aprovado o Relatório da Área Temática de Ciência, Tecnologia e 

Comunicação. 

Quanto ao Relatório Setorial da Área Temática XVI — Presidência, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores, preliminarmente 

essa área teria recebido três destaques da Deputada Laura Carneiro, que os retirou. 

Deputada, eu quero pedir a V.Exa. para confirmar a retirada dos destaques.  

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, primeiro, eu queria 

dizer que eu não posso ser relatora de uma matéria e destacá-la. Nós fizemos os 

destaques pela bancada do Rio de Janeiro. É verdade que a Deputada Rosangela 

Gomes, que é da nossa bancada, já tentou de todas as maneiras atender a isso. Um 

dos destaques inclusive diz respeito à Casa da Mulher. 

Sr. Presidente, é importante que se deixe consignado em ata que houve um 

erro que eu não tenho mais como consertar como Relatora e que, portanto, tem que 

ser encaminhado ao Relator-Geral. Na ação Aquisição de Edifício-Sede para as 

Varas do Trabalho da Capital Rio de Janeiro — RJ, onde consta GND 4, que são 

investimentos, deve constar GND 5, que são inversões financeiras.  

Então, há a necessidade de o Relator-Geral, no seu relatório, deixar 

consignado que nessa rubrica a ação não é GND 4, e, sim, GND 5. Isso seria uma 

forma de adendo. Eu não sei se eu posso colocar isso como adendo ao relatório. 

(Pausa.) 

Então, podemos fazer isso como indicação ao Relator-Geral, tendo em vista a 

impossibilidade de fazê-lo como adendo. Eu vou encaminhar à Mesa esse adendo já 

com o nome da Deputada Rosangela, porque ele é absolutamente vital para a 

execução dessa ação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pedimos um socorro agora, 

recomendando à nossa assessoria que alerte o Relator-Geral quanto a essa 

indicação feita por S.Exa. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada, Sr. Presidente.  

Na verdade, o que tinha a dizer era isso. Os destaques eram meus; como eu 

estou relatando e tenho que retirá-los, está resolvido o problema. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Agradeço a 

compreensão de V.Exa. 

Submeto à votação o Relatório Setorial da Área Temática... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É sobre o projeto, Deputado 

Domingos? (Pausa.) 

Então, com muito prazer concedo a V.Exa. a palavra. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu quero apenas 

fazer um registro, que é também um apelo Relator-Geral. 

No Relatório Setorial desta área temática, nós temos a oportunidade de 

garantir recursos para o Tribunal Superior Eleitoral, de modo que tenhamos o voto 

impresso já funcionando nas próximas eleições, uma vez que já há um comando 

legal. 

Nós votamos a lei, que, pelo que me consta, a ex-Presidente vetou. Nós 

derrubamos o veto. Veja bem, isso é algo extremamente significativo do ponto de 

vista da vontade democrática, da ampla maioria, porque houve inclusive um 

processo de veto, e o veto foi derrubado na Câmara e no Senado, uma vez que é 

desejo do povo brasileiro ter uma segurança maior no processo basilar da 

democracia, que é a eleição. 

Para que isso se materialize, tem que haver dotação orçamentária. A 

princípio, o Tribunal chegou a falar em bilhões de reais. Depois de uma análise mais 

realista, verificou-se que só é necessária uma adaptação e que, com 250 milhões de 

reais, viabiliza-se, já nas próximas eleições, a comprovação do voto. 

Portanto, não se trata de mudar todo o sistema, mas apenas de possibilitar ao 

eleitor a comprovação do seu voto, que ficará guardado para uma eventual 

recontagem, uma eventual confirmação. 

Então, Presidente, em que pese a Relatora não tenha tido condições de 

acatar essa sugestão, o que é compreensível, pela limitação orçamentária — nós 

tivemos inclusive a manifestação da Deputada Laura no sentido de que ela 

compreende como relevante a matéria —, eu quero deixar aqui registrado este apelo 

ao Relator-Geral Cacá Leão, para que ele possa complementar o orçamento do 

Tribunal Superior Eleitoral com os recursos necessária para termos voto impresso, 
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porque nós queremos uma democracia em que o brasileiro tenha a segurança de 

que o candidato em que ele votou é quem vai receber efetivamente seu voto para 

governar o País, o Estado ou Município ou representá-lo nas casas legislativas. 

Muito obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu passo a palavra para a 

Deputada Laura Carneiro. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sobre a mesma matéria, Sr. 

Presidente, em função do pedido do nobre Deputado Domingos Sávio, era 

importante que nós fizéssemos essa indicação formal ao Relator, tendo em vista a 

importância para todos nós do voto impresso. E o voto impresso não vai com o 

eleitor, não: ele fica numa urna separada para, no caso de recontagem, haver a 

possibilidade de verificação. 

Sr. Presidente, apenas por uma questão especial, como dois destaques eram 

em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da qual sou Vice-

Presidente, quero dizer que, embora tenha feito os dois destaques, essa matéria foi 

atendida pela Deputada Rosangela Gomes com 30 milhões de reais — haviam sido 

pedidos 36 milhões. Por isso, foi possível a retirada desses dois destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. Eu vou solicitar à 

Secretaria da Mesa que faça o expediente de indicação ao Relator-Geral quanto a 

essa questão do voto impresso, levantada pelo Deputado Domingos Sávio. 

 Realmente, esse é um tema que já suscitou amplas discussões e debates, 

sobretudo quanto a certa desconfiança que algumas pessoas ainda têm em relação 

à urna eletrônica propriamente dita. Se o cidadão brasileiro, na hora de votar, 

receber o ticket do seu voto, evidentemente isso eliminará substancialmente, na 

minha opinião, qualquer dúvida que ainda possa pairar. 

 Como V.Exa. mencionou, preliminarmente se discutia que o custo dessa ação 

seria elevadíssimo, seria proibitivo, e que a Presidente da República inclusive teria 

vetado o projeto em função das dificuldades econômicas por que o País 

atravessava. 

Agora, como esse tema voltou à discussão e os recursos, ao que me parece, 

não são relevantes, vamos recomendar ao Relator-Geral que, na medida do 

possível, viabilize os recursos necessários para que, na eleição do ano que vem, já 
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representando uma nova era para este País, nós possamos, se Deus quiser, garantir 

o voto impresso para o nosso eleitor. 

 Então, parabenizo V.Exa. Essa questão foi muito bem lembrada. Que isto 

sirva de alerta, então, para o nosso Relator-Geral. Agradeço a V.Exa. 

 Vou colocar em votação o Relatório Setorial da Área Temática XVI — 

Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores. 

 Como a Deputada Laura Carneiro mencionou, essa área temática foi relatada 

pela Deputada Rosangela Gomes, também do Rio de Janeiro. Quanto aos 

destaques que a Deputada Laura apresentou, S.Exa. foi parcialmente atendida pela 

Deputada Rosangela Gomes e se sente satisfeita. 

 Isso posto, encerro a discussão e coloco em votação. 

 Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o Relatório Setorial da Área Temática XVI — Presidência, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores. 

 Passamos à apreciação do Relatório Setorial da Área Temática VII — 

Turismo, cujo Relator Setorial é nada mais, nada menos que o Deputado Domingos 

Sávio, do PSDB de Minas Gerais.  

 O Relator Setorial apresentou seu relatório; a discussão foi iniciada e 

encerrada preliminarmente, como V.Exas. sabem. Não foram apresentados 

destaques. 

Consulto se posso colocar o relatório em votação. (Pausa.) 

 Havendo concordância, submeto à votação o relatório apresentado pelo 

Deputado Domingos Sávio na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

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

 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Aprovado, então, o Relatório Setorial da Área Temática VII — Turismo, 

relatado pelo Deputado Domingos Sávio, a quem concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu agradeço 

imensamente a V.Exa., bem como a todos os pares, Deputados e Senadores.  

O fato de não termos tido nenhum destaque ao nosso relatório nos deixa 

extremamente felizes, porque houve a compreensão, por parte de todos, de que nós 

fomos ao limite de tudo que podíamos fazer para contemplá-los, de uma maneira 

justa e equânime, com equidade, não necessariamente com igualdade. Nesses 

casos, a equidade é o equilíbrio melhor. 

 Nós distribuímos os recursos entre as bancadas estaduais usando um critério 

desenvolvido pela assessoria desta Casa que sempre que possível deve ser 

adotado — digo sempre que possível porque nem sempre o é —, segundo o qual 

levam-se em conta a população do Estado, com um peso, e a renda per capita, com 

peso inverso, porque, quanto menor a renda per capita de um lugar, mais recurso 

precisamos colocar ali para gerar desenvolvimento. Portanto, nós usamos um critério 

universal, e acredito que as 17 emendas que tivemos a oportunidade de contemplar, 

com o pouco recurso que tínhamos — 51 milhões de reais —, foram contempladas 

com justiça. 

 E eu quero fazer um agradecimento ao Deputado Cacá Leão, obviamente 

fazendo deste agradecimento uma lembrança. Ele se sensibilizou com esse nosso 

esforço e se comprometeu a fazer um estudo. 

 Nobre Relator, Deputado Cacá Leão, eu estou agradecendo a V.Exa. porque 

o Relatório Setorial da Área Temática VII — Turismo, no qual pudemos contemplar 

as emendas de bancada com 100% do recurso de que dispúnhamos, acaba de ser 

aprovado sem destaque, o que só foi possível porque dialogamos com o próprio 

Ministério e com V.Exa., para que as demais situações que surgissem pudessem ter 

o apoio de V.Exa., no sentido de que recompusesse o orçamento do Ministério do 

Turismo naquilo que lhe fosse possível.  
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Afinal de contas, turismo leva à geração de emprego e renda e ao 

desenvolvimento com qualidade de vida e acaba agregando nas cidades que o 

promovem um melhor IDH, um melhor padrão de vida, e esse deve ser o principal 

objetivo da ação política. 

 Agradeço ao Presidente também pela generosidade de me conceder este 

minuto para justificar o nosso relatório. Agradecemos muito a aprovação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou fazer um pedido a 

V.Exa.: faça diretamente ao nosso Relator-Geral a indicação ou a recomendação — 

indicação, porque o Deputado Cacá Leão não necessita de uma recomendação — 

com relação à impressão do voto, que poderá, dependendo das nossas ações, já ser 

implementado na próxima eleição. Se V.Exa. pudesse sintetizar rapidamente isso, 

eu ficaria satisfeito. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu o farei de forma 

bem sucinta, pedindo mais 1 minuto do nosso Relator — peço a compreensão do 

colega Parlamentar. 

 Deputado Cacá Leão, eu mencionei, antes de V.Exa. chegar, quando 

aprovávamos o relatório da Deputada Laura Carneiro, que esse tema foi objeto de 

um projeto de lei, aprovado na Câmara e no Senado, que depois suscitou o veto da 

Presidência da República, como bem lembrado aqui pelo Senador Dário Berger, sob 

o argumento de que isso poderia custar bilhões de reais. 

Verificando-se que esse fato não era verdade, que isso não custaria bilhões 

de reais — custaria um pouco mais de boa vontade e um valor orçamentário 

absolutamente compatível —, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 

derrubaram o veto. 

 Portanto, a vontade da ampla maioria do povo brasileiro, expressa em 

pesquisas, em manifestações populares e também aqui na Câmara dos Deputados 

e no Senado Federal, é que nós tenhamos o voto impresso como complemento. Não 

se trata de voltar no tempo, mas de manter a urna eletrônica e ter, concluído o voto, 

a impressão dele, que fica como registro e pode obviamente ser válido numa 

recontagem. 

 O custo estimado disso hoje é algo em torno de 250 milhões de reais, valor 

absolutamente insignificante quando comparado com o custo de cada eleição, 
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porque, na verdade, trata-se de uma adaptação das urnas já existentes. Não se trata 

de comprar novas urnas, não se trata de montar todo um novo processo envolvendo 

softwares; trata-se de uma adaptação, com custos já estimados e absolutamente 

compatíveis. 

 É claro que alguém pode dizer: “Mas era o Tribunal Superior Eleitoral quem 

deveria ter mandado a matéria”. Bom, ele poderia ter mandado, mas cabe a esta 

Casa Legislativa dizer: “Fizemos a lei, estamos garantindo dotação orçamentária; 

cumpra-se a lei”. E eu não tenho dúvida de que o Tribunal Superior Eleitoral haverá 

de compreender que é hora de dar essa segurança jurídica e, eu diria, também 

democrática ao povo brasileiro. 

 Eu confio em V.Exa. Sei que a missão de V.Exa. é árdua, mas faço este 

apelo, pedindo que o atenda dentro do que lhe for possível. Se nós já pudermos ter 

voto impresso na próxima eleição, isso dará uma segurança até para o próximo 

Presidente assumir com o respaldo popular, não apenas da urna eletrônica e do 

voto, com a certeza de que não houve fraude de natureza alguma, porque é disso 

que nós precisamos no nosso País. 

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

 Na verdade, alega aqui o nosso Relator-Geral que nós temos um fato 

superveniente a esse processo todo, que é a questão do teto dos gastos. Mas fica 

aqui a indicação, fica aqui a recomendação. 

 Acho que foi oportuno e extremamente esclarecedor o fato de nós já estarmos 

aptos a implementar o voto impresso. Basta continuarmos o que temos feito aqui na 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que é buscar a 

todo momento o entendimento, para que os trabalhos possam seguir de maneira 

célere. 

 Passamos à deliberação do Relatório Setorial da Área Temática X — Esporte. 

 O Relator Setorial, o Senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, 

apresentou seu relatório; a discussão foi iniciada e foi encerrada preliminarmente. 

Ao relatório não foram apresentados destaques. 

 Consulto se precisamos reabrir a discussão. (Pausa.) 

 Não havendo manifestação, encerro a discussão e submeto o relatório à 

votação. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 12

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Está em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passamos ao próximo item da pauta. 

 Agora, altera-se um pouquinho o cenário, porque ao Relatório Setorial da 

Área I — Transporte foram apresentados 24 destaques. O Relator Setorial é o 

Senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, que apresentou seu relatório e uma 

complementação de voto. A discussão foi iniciada e encerrada preliminarmente. 

 Como nós tínhamos acordado, se for necessário, se for de interesse dos 

Parlamentares que compõem esta Comissão, nós voltaremos a discutir o tema. 

 Concedo a palavra ao eminente Senador Valdir Raupp para as suas 

considerações quanto à apresentação dos destaques. (Pausa.) 

 Posso fazer o contrário: posso colocar o Relatório Setorial em votação, 

ressalvados os destaques. Vamos fazer assim? Eu acho que isso facilitaria o 

procedimento. (Pausa.) 

 Então, vou colocar em votação e, se for o caso, nós discutimos o projeto 

quando discutirmos os destaques. 

 O Relatório Setorial e a complementação de voto da Área Temática I — 

Transporte estão em votação na representação da Câmara dos Deputados, 

ressalvadas as obras com indícios de irregularidades graves e ressalvados os 

destaques. 

 Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 O Relatório Setorial e a complementação de voto da Área Temática I — 

Transporte estão em votação na representação do Senado Federal, ressalvadas as 

obras com indícios de irregularidades graves e ressalvados os destaques. 
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 Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Agora, eu concedo a palavra ao Relator da Área Temática I — Transporte 

para que possa se manifestar quanto aos 24 destaques apresentados. 

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

Parlamentares, Sr. Relator-Geral, Deputado Cacá Leão, foram apresentados 24 

destaques, 23 deles com o legítimo objetivo de levar ao atendimento das respectivas 

emendas. 

 Porém, ressalte-se que a condição básica de todo esse processo 

orçamentário é a escassez de recursos. Não nos é possível contemplar 

integralmente qualquer emenda, pois as quantias propostas ultrapassam em muito 

os recursos disponíveis, e já sacrificamos programações constantes do PLOA 2018 

para albergar as meritórias iniciativas dos ilustres pares. 

 Exceção fazemos ao Destaque nº 23, em benefício da Emenda nº 50240001, 

de autoria da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A 

apropriação estava com o parecer pela rejeição, porquanto apresentava erro técnico 

e jurídico que obstava seu atendimento. 

 Por meio da Solicitação de Ajuste a Emendas nº 267, o Presidente da 

Comissão identificou fonte válida para cancelamento. Em virtude disso, propomos 

contemplá-la conforme o critério que prevaleceu para o acolhimento de todas as 

demais emendas de remanejamento de lavra das Comissões Permanentes: 

cancelamento compensatório limitado a 5% do valor da GND 4 do sequencial 

apontado nas fontes 100 e 111. 

 Pelos motivos expendidos, propomos a aprovação parcial do Destaque nº 23, 

em favor da Emenda nº 50240001, nos termos propostos e a rejeição em globo dos 

demais destaques apresentados em favor das emendas que já contavam com 

parecer pela aprovação parcial. 

 Este é o voto do meu relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem. 
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 Agradeço ao Senador Valdir Raupp e consulto V.Exas. quanto à possibilidade 

de procedermos neste momento à votação dos destaques apresentados em bloco. 

(Pausa.) 

 Havendo concordância, coloco em votação os destaques... 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. quer se manifestar? 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Quero, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, tem a palavra a 

Deputada Carmen Zanotto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, eu preciso pelo 

menos registrar a preocupação da bancada de Santa Catarina, que é coordenada 

pelo nobre Deputado João Paulo Kleinübing, com relação aos destaques dessa 

bancada a esse relatório. 

 Peço para pinçar parte dos destaques, em especial os da bancada de Santa 

Catarina. 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Esse vocábulo “pinçar” faz 

parte da Língua Portuguesa? (Pausa.) Faz parte. E da enfermagem também? 

(Risos.) 

 Então, vou colocar em votação. 

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2016, do 

Congresso Nacional, estabelece o seguinte: "Não será aceita solicitação para 

votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a 

votação em globo dos destaques". 

 Portanto, eu considero prejudicada a solicitação de V.Exa. para pinçar os 

destaques apresentados pela bancada do Estado de Santa Catarina. (Pausa.) 

 Há tantos destaques aqui que fica difícil compreender, mas eu vou colocar em 

votação os destaques com voto pela rejeição: Destaques nºs 1 a 12, 18 a 22 e 24, 

todos pela rejeição. 

 Em votação os votos pela rejeição desses destaques que acabei de 

mencionar na representação da Câmara dos Deputados. 
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 Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Agora, vou colocar em deliberação o Destaque nº 23, que recebeu aprovação 

parcial. 

 Em votação o voto pela aprovação parcial do Destaque nº 23 na 

representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o voto pela aprovação parcial do Destaque nº 23. 

 Considerando que os Destaques nºs 13 a 17 foram pinçados pela Deputada 

Carmen Zanotto, oferto a palavra a S.Exa. — usando também um termo novo —, 

pedindo sua permissão para votar em globo também esses destaques. 

 Conceda a palavra à Deputada Carmen Zanotto, para que justifique o motivo 

pelo qual pinçou os Destaques nºs 13 a 17. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Nobre Presidente da nossa 

Comissão Mista de Orçamento, prezados colegas Deputados e Deputadas, nobre 

Relator Senador Valdir Raupp, eu também farei de forma global a minha fala com 

relação aos destaques apresentados pela bancada de Santa Catarina. 

 Compreendo que estamos vivendo um novo momento na peça orçamentária 

a partir da Emenda Constitucional nº 95, mas não posso deixar, na condição de 

catarinense e membro desta Comissão, que tem todo o apoio do nosso Presidente, 

de manifestar a nossa preocupação com o acolhimento parcial de parte das nossas 

emendas de bancada. 
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 Santa Catarina é um Estado que precisa estruturar a sua rede e a sua 

logística, em especial em alguns trechos fundamentais para o transporte de Santa 

Catarina, para o escoamento da nossa produção. Por isso, o nosso pedido de 

ampliação dos recursos, das emendas de bancada neste tema do Ministério dos 

Transportes, para que possamos continuar sendo um Estado desenvolvido, para que 

possamos escoar nossa produção com facilidade e para que possamos crescer e 

desenvolver o nosso Estado ainda mais. 

 Por isso, Sr. Presidente, repito: compreendo a situação que nós estamos 

vivendo, mas não posso me furtar ao registro, como representante da bancada do 

Estado de Santa Catarina, das emendas que foram apresentadas ao Orçamento por 

parte dessa bancada e do quanto essas emendas e esses trechos apresentados são 

importantes. Tenho certeza sobre o resultado, mas eu não poderia me furtar à 

defesa em nome do nosso Estado. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. Sei que V.Exa., na condição de Presidente, 

está fazendo todo o esforço possível para que votemos os relatórios das áreas 

temáticas e avancemos com a aprovação do Orçamento. Mais uma vez, quero 

parabenizar-lhe pela condução como Presidente desta Comissão.  Muito obrigada. 

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

 A bem da verdade, quero me associar à defesa que V.Exa. faz aos destaques 

que, evidentemente, são de interesse do Estado de Santa Catarina, mas nós não 

somos diferentes dos outros Estados. Por isso, temos que nos curvar, vamos dizer 

assim, à autonomia desta Comissão Mista de Orçamento. 

 Portanto, retorno a palavra ao Relator da matéria, Senador Valdir Raupp, para 

que possa dar novo parecer aos destaques pinçados pela Deputada Carmen 

Zanotto. 

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

Parlamentares, vejam bem: dada a escassez dos recursos, eu recebi apenas 

duzentos e poucos milhões de reais para atender a todo o País. 

 Eu ainda tive o cuidado, Deputada Carmen Zanotto, de atender parcialmente 

a emenda do Rodoanel de São Paulo, destinando-lhe apenas 2,7 milhões de reais, 

aproximadamente, e abrindo uma janela para a possibilidade de complementação 

posterior. 
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 Quanto às emendas da bancada de Santa Catarina, o Destaque nº 13 eu 

atendi com 10 milhões de reais; o Destaque nº 14 atendi também com 10 milhões de 

reais; o Destaque nº 15, igualmente, atendi com 10 milhões de reais; o Destaque nº 

16 também atendi com 10 milhões de reais; e o Destaque nº 17 também atendi com 

10 milhões de reais. O Aeroporto de Joaçaba eu atendi, dentro do meu relatório, 

com 25 milhões de reais. 

 Então, a bancada de Santa Catarina — acho que por ser a terra do nosso 

Presidente — foi uma das mais contempladas, considerando-se a escassez de 

recursos. 

 Peço desculpas, mas não há mais verbas para acatar os destaques. 

 O nosso voto é pela rejeição. 

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

 Quero inclusive agradecer ao Senador Valdir Raupp, que deixou a janela 

aberta para aquilo que for possível, já que existe sempre expectativa. 

 Uma artista plástica de São José, quando eu era Prefeito nessa cidade, 

escreveu um livro intitulado Sonhar Não Custa Nada. Então, vamos continuar 

sonhando com um Brasil próspero, avançado, produtivo, com crescimento, geração 

de empregos e oportunidades. Dessa forma, certamente teremos outra realidade 

financeira para atender às justas e legítimas solicitações e reivindicações dos 

nossos Estados. 

 Agradeço ao Senador Valdir Raupp. 

 Preciso colocar em votação? (Pausa.) 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, coloco em votação na 

representação da Câmara dos Deputados o parecer pela rejeição dos destaques 

pinçados pela Deputada Carmen Zanotto. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto à aprovação na representação do Senado 

Federal. 
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 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Dando sequência, nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, anuncio a votação dos subtítulos referente às obras 

com indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques, na representação 

da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

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

 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados os subtítulos referentes às obras com indícios de irregularidades 

graves. 

 Há uma sequência na minha lista, mas, no início dos nossos trabalhos, 

acordamos que a sequência seria determinada pela ordem de chegada. Pela ordem 

de chegada, consegui identificar, porque chegou junto comigo, que o Senador Valdir 

Raupp era o primeiro. Então, S.Exa. foi chamado para apresentar primeiro o seu 

relatório. Mas foi o único que eu consegui identificar. Não me lembro exatamente, 

mas acho que o Deputado Edio Lopes veio em seguida. 

 Então, conforme o combinado, vou submeter à apreciação o relatório do 

Deputado Edio Lopes. Trata-se do Relatório Setorial da Área Temática XV - Defesa 

e Justiça. O Relator Setorial, como mencionei, é o Deputado Edio Lopes, do PR de 

Roraima. O Relator Setorial apresentou seu relatório e também um complemento de 

voto. A discussão foi iniciada e foi encerrada preliminarmente. Ao Relatório foram 

apresentados 28 destaques. 

 Consulto V.Exas. quanto à discussão do Relatório propriamente dito. 

 Como combinado anteriormente, se for necessário fazer a discussão, nós a 

faremos, Deputado Edio Lopes, na discussão dos destaques. 

 Portanto, submeto à votação na representação da Câmara dos Deputados o 

relatório, ressalvados os destaques. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 19

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passarei a palavra agora ao eminente Relator, para que apresente parecer 

sobre os destaques. 

 Tem a palavra V.Exa., Deputado Edio Lopes. 

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

Deputados, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, não temos muito o que comemorar, 

porque, na nossa relatoria setorial, recebemos apenas 262 milhões de reais como 

margem para suprimento das emendas apresentadas ao nosso trabalho. Ocorre, Sr. 

Presidente, que a nossa relatoria recebeu das Sras. Deputadas, dos Srs. 

Deputados, das Sras. Senadoras e dos Srs. Senadores 984 emendas. Ainda que 

este Relator quisesse atender às emendas apresentadas, teríamos que operar um 

verdadeiro milagre na nossa relatoria. Este Relator, Sr. Presidente, buscou, no seu 

trabalho, ser o mais justo possível. Não rejeitamos uma única emenda, com o 

princípio básico de que, ao acatarmos uma emenda, ainda que com um valor 

infinitamente inferior ao proposto, abrimos a possibilidade de o autor fazer uma 

suplementação no recurso por este Relator destinado — V.Exa. disse que devemos 

sonhar. 

 Recebemos agora 28 destaques, todos eles imbuídos da maior legitimidade 

que poderíamos ressaltar. Custa-nos muito dizer aos autores que esta relatoria, 

lamentavelmente, não tem como atender os destaques apresentados. Sendo assim, 

nosso parecer é pela rejeição dos 28 destaques a nós apresentados. Todos são 

legítimos e necessários, porém, a esta relatoria é impossível atendê-los. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Deputado Edio Lopes dá 

parecer pela rejeição dos destaques apresentados. 

 Em discussão. 
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 Deputado Hugo Leal, eu vou passar a palavra ao Deputado Paulão e depois a 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PAULÃO - Eu queria cumprimentar o Senador Dário 

Berger e, por seu intermédio, todos os colegas presentes. 

 Eu falava com o Deputado Edio Lopes, que é o Relator responsável por essa 

temática, que nós tivemos oportunidade de apresentar quatro destaques, na 

qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 

dos Deputados. Eu acredito que são destaques relevantes. O Deputado Edio Lopes 

deixou uma janela para que possamos discutir com o Relator Cacá Leão. Ainda há 

uma flexibilidade para trabalharmos, mas não é fácil.  

 Eu queria discutir a prevenção à violência e à criminalidade em nível nacional. 

Esse é um tema recorrente em qualquer Estado, inclusive onde moro, no pequeno 

Estado de Alagoas, no qual o índice de violência é altíssimo. Para essa área foi 

definido um valor de 100 mil reais. 

 Para o fomento a ações afirmativas e outras iniciativas para o enfrentamento 

ao racismo e a promoção da igualdade racial em âmbito nacional — está aqui o 

Secretário Executivo do Governo, e a Secretaria de Direitos Humanos está 

totalmente esvaziada —, foram destinados 100 mil reais. 

 A promoção, defesa e proteção dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes é um tema internacional. Inclusive, o Brasil ratificou convenções sobre 

isso. A nossa Constituição define a criança e o adolescente como prioridades, mas 

só foram aprovados 100 mil reais para essa questão. 

 Para demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção de povos 

isolados foram destinados 100 mil reais. 

 Com todo respeito que tenho ao Deputado Edio Lopes, porque temos um 

relacionamento em outras atividades, pela grandeza desses temas, acreditamos que 

eles poderiam ser albergados com valores maiores. 

 Eu destaco que foram destinados 98 milhões para que o Brasil continue 

nesse processo de defesa à paz. Claro que é importante o País ter relações 

internacionais, mas enquanto o Brasil investe quase 100 milhões nas forças de paz, 

nós não conseguimos dar proteção ao nosso Estado. Claro, eu compreendo que são 

necessárias a relação bilateral, as relações diplomáticas e as agências multilaterais, 
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mas — repito — estamos destinando 100 milhões para as forças de paz e não 

estamos atendendo crianças e adolescentes, combate à violência, índios isolados e 

discriminação racial, que está na ordem do dia. 

 Então, Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo. Sei que não é fácil, mas, com 

a experiência de V.Exa. e do Relator Cacá Leão, já que ainda há um prazo de 10 

dias, queríamos flexibilizar e albergar mais valores para essas emendas da 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. 

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO CÉLIO SILVEIRA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Passo a palavra ao Deputado 

Hugo Leal e, em seguida, passarei a palavra a V.Exa., ao Deputado Caio Narcio e à 

Deputada Laura Carneiro. Vamos ouvir todos. 

 Tem a palavra V.Exa., Deputado Hugo Leal. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, Sr. Relator, é óbvio que 

nós estamos fazendo um esforço coletivo para achar alternativas, mesmo sob a 

égide de uma emenda constitucional que estabeleceu um teto de gastos. 

 Eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões do próprio Relator 

Setorial Edio Lopes, que apresentou algumas dessas perspectivas. Ressalto que o 

Relator não zerou nenhuma emenda, e acho que isso é motivo de reconhecimento e 

de elogio. 

 No caso do Rio de Janeiro, há cinco emendas da área de segurança e 

defesa. Há uma emenda que sai de 30 milhões para 1 milhão de reais.  

 Outra emenda que chama atenção — eu pediria a avaliação do Relator 

Setorial — relaciona-se ao aprestamento da Marinha, que é fundamental para a 

manutenção da esquadra, que em grande parte está no Rio de Janeiro. Entendendo 

essa lógica nacional e a importância das Forças Armadas, especialmente da 

Marinha, cuja base principal é no Estado do Rio de Janeiro, a bancada do Rio 

sempre disponibiliza uma emenda para essa área. Dessa vez, dos 400 milhões que 

foram pedidos, obviamente dentro dessa perspectiva, foram concedidos 500 mil 

reais. Eu gostaria que isso fosse levado em consideração pelo Deputado Edio 

Lopes, porque essa é uma emenda que surge no destaque. 
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 Além disso, há a questão da Polícia Rodoviária Federal. A Operação Égide, 

que está sendo executada no Rio de Janeiro pela Polícia Rodoviária Federal junto 

com outras forças de segurança, necessita urgentemente de recursos não só para a 

qualificação, mas também para o reaparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. 

 Deputado Edio Lopes, contando com a sua compreensão, com as 

dificuldades que lhe são impostas, nós nos manifestamos especificamente sobre 

esses três tópicos: Polícia Rodoviária Federal, Marinha e Corpo de Bombeiros. 

 Eu queria indagar ao Sr. Presidente como vamos fazer a interpretação dessa 

matéria. Cada bancada tem direito a emendas impositivas. Para formular essas 

emendas impositivas, as bancadas se reúnem e definem um valor para pelo menos 

duas emendas impositivas prioritárias. Quando a redução se dá nesse valor, qual é 

a interpretação que tem que ser feita? Quem fez a sugestão dos valores foi a própria 

Comissão. 

 Vou dar um exemplo. No caso do meu Estado, vamos supor que o valor 

sugerido para as emendas de bancada tenha sido de 160 milhões de reais. Nós 

dividimos esse valor para duas emendas, uma para a área de saúde, para os 

hospitais estaduais, e outra para a área de segurança. Essa da área de segurança 

sofreu uma redução de 30%. A emenda impositiva não teria que ser incluída com 

valor completo, já que, como o próprio nome diz, ela é impositiva? Eu tenho 

dificuldade para compreender a interpretação dada. Nós temos nos deparado com 

essa questão das emendas impositivas de 2 anos para cá. Como vamos proceder 

nessa circunstância? No caso do Rio de Janeiro, houve uma redução significativa da 

emenda impositiva que a bancada escolheu para a área de segurança pública, que 

para nós é fundamental e importantíssima. Aliás, o País todo reconhece que o 

Estado do Rio de Janeiro passa por enormes dificuldades com relação ao combate à 

violência. 

 Independentemente das outras áreas que nós tratamos aqui — Marinha, PRF 

e Corpo de Bombeiros —, a Emenda 71200002, que trata da área de segurança 

pública, da Polícia Militar e da Polícia Civil, sofreu essa redução. Qual é a 

interpretação que nós vamos dar para essa circunstância, no que diz respeito às 

emendas impositivas? 

 Eu gostaria de ouvir V.Exa. e também o Relator. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 23

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Barbaridade! Agora V.Exa. me 

apertou sem me abraçar. (Riso.) 

 Na verdade, acho que temos que repensar uma série de ações com relação 

aos procedimentos adotados pelas nossas bancadas quanto à efetivação do 

Orçamento propriamente dito. 

 Deputado Paulão, V.Exa. tem total e ampla razão quanto às questões 

emergenciais do País. Agora, cabe ao Relator, dentro da sua limitação, deixar uma 

janela para que, na medida do possível, possamos estabelecer a prioridade 

necessária para atender aquilo que é mais prioritário para o momento, para o dia a 

dia de uma nação como o Brasil. 

 Portanto, eu queria fazer uma sugestão a V.Exas. em relação às emendas 

impositivas. Quem sabe não seria interessante refletirmos um pouco mais sobre 

elas, principalmente em momentos de crise como este que estamos vivendo, para 

destinar os recursos necessários para inflar um pouquinho mais áreas como as que 

V.Exas. acabaram de mencionar? Esse é um exercício de responsabilidade 

conjunta, comum. Uma vez que o Governo não priorizou essas áreas, vai nos caber 

fazer uma investida sobre o Relator-Geral, para sabermos qual a margem que ele 

teria, para não deixarmos áreas importantes e fundamentais à mercê, principalmente 

a área social, como acabamos de relatar. O Relator tem uma missão fundamental 

nessa questão. Aprovados os relatórios setoriais, passamos a uma segunda etapa, 

para que efetivamente possamos discutir quais seriam as prioridades e qual seria a 

margem do Relator para atender esses pleitos. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Inclusive as emendas impositivas. 

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

 Passo a palavra ao Deputado Célio Silveira. Posteriormente, passarei a 

palavra ao Deputado Caio Narcio — depois de concedê-la à Deputada Laura 

Carneiro, por prudência da minha parte. 

 O SR. DEPUTADO CÉLIO SILVEIRA - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 

agradeço a oportunidade e parabenizo V.Exa. pela sua brilhante condução da CMO. 

 Na mesma linha dos demais colegas, vejo a dificuldade que vivemos na 

segurança pública de todo o País, porque no meu Estado isso não é diferente. Goiás 

é um grande Estado, com 246 Municípios, e precisa de modernização de todas as 
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instituições de segurança. Além disso, contamos com o Entorno de Brasília, uma 

região muito grande, com mais de 4 milhões de habitantes, que vive em constante 

crise de segurança pública. 

 Eu gostaria de pedir atenção especial do ilustre Deputado Edio Lopes para o 

Destaque nº 3, porque pedimos 100 milhões de reais para a aquisição de 

equipamentos visando a modernização das instituições de segurança pública no 

Estado de Goiás, e houve aprovação parcial de apenas 1 milhão de reais, valor que 

certamente não melhora as condições de segurança pública do nosso Estado. 

 Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente. 

 Conto com o apoio do nosso querido Relator Edio Lopes. 

 Muito obrigado.  

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

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro e, em seguida, ao Deputado 

Caio Narcio e ao Deputado Cabo Sabino. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero começar 

defendendo os destaques da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado. 

 A Comissão apresentou quatro emendas, como lhe cabia. O nobre Relator, 

meu querido amigo e Deputado Edio, contemplou a Comissão da seguinte maneira: 

1 milhão de reais para o fortalecimento da segurança pública no que diz respeito à 

Polícia Militar; 100 mil reais no que diz respeito ao Corpo de Bombeiros; 100 mil 

reais para o aprestamento da Marinha e 60 milhões de reais para o Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras — SISFRON. 

 Claro que eu gostaria que todos tivessem 60 milhões, mas não pode haver 60 

milhões para o Exército, enquanto há apenas 100 mil para a segurança pública. Tem 

que haver uma... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas todos são estratégicos! Eu 

sei, o SISFRON é do Exército, e os outros são da segurança pública propriamente 

dita. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - A ideia é da Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O nosso objetivo é tratar das 

fronteiras. Acho até que o SISFRON é importante, só que este não é um dinheiro 

para se colocar para o Exército de uma maneira geral. Essa é outra relatoria, não é 

a relatoria da segurança pública. O dinheiro da segurança pública é da segurança 

pública. 

 Eu entendo, tenho muito respeito pelo Exército Brasileiro, mas não acho justo 

com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil e com a 

Polícia Federal que o dinheiro vá para o Exército a partir de um relatório que é da 

polícia. Conseguem entender? 

 Realmente, essa é uma questão complicada. Não quero que o Relator-Geral 

tenha que fazer um remanejamento, mas não concordo que um tenha 60 milhões de 

reais e que o outro tenha 100 mil reais, embora eu adore o Exército Brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. poderia me esclarecer 

se essa emenda é para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não. É da Comissão de 

Segurança Pública, é geral, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Por isso, 

estou dizendo: não é do Rio de Janeiro, é do País, de todas as polícias. 

 Uma das nossas emendas de segurança pública foi para o SISFRON, mas 

não para fazer o caça, como o Deputado Edio me disse ontem à noite. A questão do 

caça outra. Deve estar em outro relatório, e não neste. Neste deve haver dinheiro 

para o Sistema de Fronteiras, mas também deve haver dinheiro para a segurança 

pública. Não faz sentido pegar todos os recursos que seriam de uma Comissão e 

escolher uma emenda aleatoriamente. 

 Sr. Presidente, os destaques não são meus, os destaques são do Presidente 

da Comissão, Deputado Capitão Augusto. Mas, só para o Deputado Edio e V.Exa. 

poderem pinçar, são destaques... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Peço que tragam uma água 

para a Deputada Laura Carneiro, por favor. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Como V.Exa. e a Deputada 

Carmen Zanotto dizem, vamos pinçar os Destaques nºs 21, 22, 23 e 24, que são os 

quatro destaques que tratam das emendas da Comissão de Segurança Pública e 
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Combate ao Crime Organizado. Em função disso, tentaremos, de forma 

minimamente equânime, atender às emendas daquela Comissão. 

 No que diz respeito ao Rio, o Deputado Hugo Leal, nosso coordenador, já 

defendeu os nossos destaques, inclusive os destaques de minha autoria, Sr. 

Presidente. 

 Mas quero também fazer este registro. Imaginem, da mesma maneira, para a 

modernização do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, 1 milhão de reais. Onde 

nós pedimos 400 milhões de reais recebemos 500 mil reais. Onde pedimos 60 

milhões de reais recebemos 1 milhão de reais. A outra emenda foi ao máximo — 

aquela específica e prioritária da bancada, a emenda impositiva de bancada. Essa 

não tem jeito, seu máximo mesmo são 56 milhões de reais. 

 Esses três outros destaques eu pediria ao nobre Relator — e eu sei das suas 

dificuldades — que entendesse, porque nós priorizamos com 400 milhões de reais a 

questão dos equipamentos da Marinha, com 60 milhões de reais a Polícia 

Rodoviária Federal do Rio de Janeiro e com 30 milhões de reais a modernização do 

Corpo de Bombeiros, mas com esses valores é impossível começar! 

 Sr. Presidente, a Polícia Rodoviária Federal no Rio controla as fronteiras do 

tráfico. Quem não percebe a importância disso não pode relatar a matéria de 

segurança pública!  V.Exa. me perdoe, mas, nas fronteiras com São Paulo, nas 

fronteiras sul e norte, todos os grandes problemas de segurança pública, que trazem 

consequências a todo o Estado do Rio de Janeiro, dão-se pela falta de 

equipamentos e pela falta de manutenção dos equipamentos da Polícia Rodoviária 

Federal. É impossível não imaginar que entra por Itatiaia, de um lado de São Paulo, 

e entra pela Rio-Santos, do outro lado de São Paulo, se não toda a droga, grande 

parte da droga que chega ao Rio de Janeiro. O nosso Estado não produz, Sr. 

Presidente. 

 Nós do Rio de Janeiro — imaginem a situação — não podemos, com uma 

emenda, conseguir 56 milhões de reais para a Polícia Militar e 1 milhão de reais 

para o Corpo de Bombeiros. Ou priorizamos a segurança pública neste relatório ou 

não sei mais o que fazer, Sr. Presidente! Este é o único relatório que temos para 

priorizar a segurança pública. Esse é um tema para nós do Rio absolutamente vital. 

É claro que podemos fazer aqui indicações ao Relator, mas acho que ele deve 
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revisar a equanimidade dos valores. Tenho certeza de que o Deputado Edio Lopes 

vai verificar a possibilidade de aprovar os nossos destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu percebo que o Relator da 

matéria, Deputado Edio Lopes, está ouvindo atentamente as solicitações de V.Exas. 

e, depois, evidentemente, nós submeteremos novamente à avaliação do Deputado 

Edio Lopes, quanto à rejeição ou não dos destaques pinçados e apresentados. 

 O próximo orador inscrito é o Deputado Caio Narcio, a quem concedo a 

palavra. Em seguida, concederei a palavra ao Deputado Cabo Sabino, e, então, 

encerraremos a discussão.  

 A Deputada Carmen Zanotto também deseja questionar o Relator Edio Lopes. 

Portanto, o Deputado Edio Lopes tem sido o protagonista desta noite, o mais 

questionado em relação ao seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Da defesa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Dário Berger) - Da defesa. 

 V.Exa. está devidamente resguardado. 

 Concedo a palavra, então, ao Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, caros amigos, quero 

aproveitar para dialogar com o meu colega Edio Lopes e dizer que eu comungo da 

posição do meu colega Paulão. O Deputado Paulão faz uma emenda e um destaque 

sobre o atendimento da questão da prevenção da violência e da criminalidade. Nós 

entendemos que deveria haver uma atenção maior em relação a isso. O que se 

percebe aqui e está na justificativa é que os dados da violência, em 2017, segundo 

estudo do IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, 

mostram que é fundamental que haja um maior investimento na redução da violência 

por antecipação, na prevenção da violência e da criminalidade. Então, eu entendo 

que, nesse contexto, o Relator poderia — e nesse sentido eu peço que nós 

possamos apoiar esse destaque — dar uma atenção maior ao atendimento desse 

destaque, que fala sobre a prevenção da violência. 

 Quero, portanto, pedir ao Relator que atenda a solicitação desse destaque e 

nos ajude a dar uma atenção a esse problema que nós temos visto em todo o Brasil. 

 Quero também neste momento registrar a presença aqui conosco, na 

Comissão Mista de Orçamento, do Sr. Juvenal Araújo, Secretário de uma Pasta que 
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tem se preocupado com a questão da desigualdade racial, inclusive propondo 

projetos inovadores, com a mobilização de orçamento para que se viabilizem 

atividades que promovam a igualdade racial. Temos, portanto, a preocupação com a 

prevenção da criminalidade também. 

 Nesse contexto, peço ao Relator que atenda o destaque do nosso colega 

Paulão. Eu acho que nós poderíamos encontrar em um meio-termo neste momento 

de fechamento do relatório. Nós sabemos que o cobertor é curto, mas é importante 

ressaltar que são temáticas fundamentais para o desenvolvimento do País que nós 

estamos tentando construir. 

 Então, acho que essa pasta vem, de maneira inovadora, dar uma atenção 

específica e merece respaldo do Parlamento, do ponto de vista orçamentário, para 

encorajar, enaltecer e dizer da importância dessas atividades na construção de um 

País menos desigual e que possa trabalhar também e principalmente na questão da 

criminalidade. Trabalhar na prevenção é um caminho que economiza toda uma 

trilha.  Então, peço a V.Exa. que nos atenda.  

 E peço que todos atentem para o fato de que hoje não houve antagonismo ou 

divergência partidária. Hoje estou defendendo o destaque do Deputado Paulão. Nós 

divergimos em diversas matérias e temos visões antagônicas, mas, no contexto 

atual, eu quero comungar da sensibilidade que o Deputado Paulão teve ao 

apresentar a emenda e o destaque e pedir ao nosso Relator que seja sensível no 

atendimento, até para que este Parlamento possa incentivar as atividades que estão 

com essa preocupação, que é totalmente relevante para o nosso País. 

 Sr. Presidente, agradeço pela palavra e solicito que o destaque seja atendido.  

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

 Realmente, o Deputado Paulão sensibilizou a nossa plateia. Vamos aguardar.  

 Tem a palavra o Sr. Deputado Cabo Sabino. 

 O SR. DEPUTADO CABO SABINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

apresentei os Destaques nºs 1 e 2, como coordenador da bancada do Ceará, mas é 

um destaque que beneficia não apenas a bancada cearense, mas, na realidade, 

beneficiará aqui 20 bancadas. Dos 26 Estados e o Distrito Federal, 19 Estados e o 

Deputado Federal apresentaram emendas de bancada para segurança pública.  
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 Por incrível que pareça, a soma total que ficou para a segurança pública foi 

32,2 milhões para 19 Estados e o DF. 

 Vale ressaltar que, em 2016, nós tivemos 61.691 assassinatos no Brasil — 

esse é o número só de assassinatos. 

 Algumas bancadas foram além e colocaram nas suas emendas impositivas 

também para segurança pública. Não é muito relembrar que essas emendas, 

mesmo impositivas, já foram contingenciadas pela própria CMO com 30% de 

redução. 

 Na Comissão de Segurança Pública, para o SISFRON, nós temos 60 milhões. 

Eu não quero entrar na questão da importância, mas eu quero chamar atenção do 

Relator, inclusive do nobre Relator-Geral e de todos os meus pares, para o fato de 

que praticamente não se executa emenda de Comissão. Por quê? Primeiro, os 

Deputados mudam. No ano seguinte, são outros Deputados e não há pressão 

política para se executar. Mas, quando as emendas são de bancada, são 20 

bancadas que vão cobrar para que sejam executadas as emendas. Por que não 

podemos remanejar? Por que não pegamos 60 milhões de reais e os trazemos para 

as bancadas, levando esses 30 milhões de reais para o SISFRON? Pelo menos, nós 

vamos duplicar os valores. Esse valor será apenas remanejado de um local para 

outro. Se deixarmos isso como emenda da segurança pública, nós vamos queimar 

orçamento e deixar de contemplar 19 estados brasileiros mais o Distrito Federal.  

 Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que 

dependem desse orçamento, porque nós temos em vários Estados brasileiros 

policiais que não têm armamento, que não têm coletes. Há vários Estados em que 

está havendo problemas sérios de falta de equipamentos, de viaturas. A prova disso 

é que 19 Estados e o Distrito Federal apresentaram emendas de bancada para a 

segurança pública. O apelo é muito forte. 

 Eu queria pedir a sensibilidade tanto do meu amigo e companheiro de 

bancada, Edio Lopes, que é o Relator do tema, mas também do Relator-Geral, para 

que houvesse aqui um sentimento de poder remanejar de um local para outro, a fim 

de sanarmos essa diferença. E eu tenho por certo que sairão ganhando o SISFRON, 

esses 19 Estados e o Distrito Federal. 

 Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a Vossa Excelência, 

Deputado Cabo Sabino. 

 Deputada Carmen Zanotto, tem V.Exa. a palavra. 

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

 Também quero destacar a fala do nobre Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias e a presteza com que destacou as emendas apresentadas pela 

Comissão. 

 Sr. Presidente, pode parecer simples, mas, talvez, na discussão de todas as 

matérias que envolvam vidas, nós vamos ter um número maior de Parlamentares se 

pronunciando. Sabemos o quanto uma rodovia é importante, sabemos o quanto a 

logística é importante, mas há algumas situações que não podem aguardar. 

 Nós hoje, a cada 23 minutos, perdemos um jovem negro, vítima de violência. 

Então, nós precisamos fortalecer as políticas públicas, precisamos fortalecer a 

Secretaria de Igualdade Racial, como mostraram algumas falas aqui, em especial a 

fala da Deputada Laura Carneiro sobre a questão do combate às drogas.  

 Embora tenhamos recursos assegurados num valor um pouco mais 

expressivo, a violência no Brasil é grande e há necessidade de fortalecimento e de 

melhoria da peça orçamentária, porque essas políticas públicas são fundamentais. 

Sr. Presidente. 

 Eu quero agradecer ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias, o nobre Deputado Paulão, por ter apresentado os destaques dessa 

importante Comissão, com especial atenção à promoção da igualdade racial, ao 

enfrentamento do racismo, à redução da violência, ao combate a todas as formas de 

criminalidade.  

 Por isso, eu defendo que precisamos ampliar um pouco. E compreendo e digo 

ao Deputado Edio Lopes que não foi de graça que todos esses Parlamentares se 

pronunciaram. Isso se deu porque V.Exa. tem um relatório que não pode esperar. 

Talvez um buraco em uma rodovia possa aguardar, mas as vidas das pessoas 

muitas vezes não podem aguardar. 

 Por isso há esta ampla defesa nesta área, Sr. Presidente. 

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

Deputado Domingos Sávio. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. 

e os colegas Parlamentares, em especial o Deputado Edio Lopes. 

 Sr. Presidente, o tema realmente vai exigir de V.Exa. paciência para nos ouvir 

a todos, porque acredito que este é um tema sobre o qual todos os brasileiros 

gostariam de falar e mostrar não só a sua preocupação, mas, eu diria, a sua 

indignação. 

 O que vivemos no Brasil hoje é uma verdadeira guerra. Este é um País em 

que morrem em torno de 60 mil pessoas assassinadas por ano. Esse é talvez um 

dos piores números da humanidade. É algo inaceitável. E esse problema, ao invés 

de amenizar, está agravando. 

 Acordamos hoje, em Minas, com a triste notícia de mais dois assaltos com 

vítimas em agências bancárias. Os assaltos em agências bancárias, em um primeiro 

momento, sempre indignaram todos. Assalto em qualquer circunstância, assim como 

o furto, é um crime e tem que ser combatido. E não há que se ter tolerância alguma 

com bandido, com criminoso. Mas eu acho que, em um primeiro momento, às vezes, 

consideravam o seguinte: “Estão roubando uma grande instituição financeira e não 

há vítima alguma”. Hoje os assaltos são feitos por quadrilhas perigosíssimas que 

não têm escrúpulo algum. Chegam explodindo tudo com um esquema altamente 

sofisticado de armamento, matando quem aparece. 

 Isso foi o que aconteceu nessa madrugada em Pompéu, Minas Gerais, algo 

que nos deixa profundamente indignados. Havia um grupo fortemente armado, não 

apenas um ou dois ou três, não se tratava daquela coisa de amadorismo, não. Havia 

uma quadrilha extremamente preparada, de pessoas literalmente do mal. Há notícia 

de que em torno de 15 pessoas — pode ter sido mais — não só assaltaram a 

agência do Banco do Brasil como mataram de maneira fria um adolescente que se 

aproximou e dois policiais. Um policial morreu na hora e acabei de ter a notícia de 

que há mais um óbito. 

 No mesmo momento ou praticamente em poucas horas, na cidade de 

Oliveira, no distrito de Morro do Ferro, do lado da cidade em que eu nasci, em São 

Tiago, região de gente pacata, pessoas simples, do bem, de repente houve mais 

uma explosão e um soldado foi alvejado no peito. Ele está, portanto, em situação 

gravíssima. Essa virou a rotina do Brasil! 
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 Os números nos deixam profundamente tristes. Eu acabei de levantar agora 

aqui no Orçamento. O Brasil tem uma receita de 1 trilhão e 201 bilhões de reais. 

Estou falando de receita corrente líquida apenas, não estou falando de receita bruta. 

O Brasil investe em segurança pública 0,78% do Orçamento — 0,78% do 

Orçamento. É uma vergonha! 

 Em todos os lugares a que vamos, Senador Dário Berger, todos os políticos 

de todos os partidos repetem o que o povo diz: “Segurança pública é prioridade, ao 

lado de saúde e de educação”. A saúde e a educação ainda padecem muito, mas já 

têm orçamentos definidos dentro da nossa Constituição. 

 Quando eu cheguei aqui em 2011, apresentei uma proposta de emenda à 

Constituição que, em poucos minutos, eu diria mesmo em poucos minutos, eu colhi 

— não coloquei preposto para colher, não — 300 assinaturas. Ela está protocolada 

desde 2011, propondo que tenhamos pelo menos 5% da receita corrente líquida em 

segurança pública. 

 Muitas vezes quando falo dessa emenda alguns dizem: “Mas só 5% para a 

segurança pública?” Deputado Edio Lopes, não sabem que apenas 0,78% é o que 

se aplica em segurança pública. Por isso o Brasil virou uma carnificina, para 

combater esse assalto que virou rotina e que não é só para roubar o dinheiro, o que 

já é terrível, é claro, mas um assalto sem escrúpulos em que saem matando de 

maneira fria pessoas inocentes, fazendo explosões de verdadeira guerra no interior. 

 Hoje já não se consegue mais ter uma agência em uma cidade pequena. O 

Banco do Brasil não quer colocar agência, nenhum banco privado quer colocar, 

porque sabem que em alguns dias vão lá explodir tudo. O proprietário não quer 

alugar o imóvel, porque sabe que ele vai ser destruído. A nossa sociedade está 

refém de uma estrutura criminosa, e nós estamos parados. 

 É preciso haver uma programação dentro do Ministério da Justiça, fazendo 

isso de maneira articulada com todo o País, para um combate inteligente, preparado. 

Não se pode esperar e dizer: “Olha, quando a quadrilha chegar, o soldado vai sair 

correndo atrás dela”. Trata-se de pequenas cidades. Às vezes, há lá dois, três 

policiais militares. Eles vão enfrentar uma quadrilha de 15 homens armados com 

metralhadoras, com fuzis? É claro que não! Se forem fazer isso, vai ocorrer como 

com o policial lá de Pompéu. 
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 Sr. Presidente, faço um apelo especial ao Relator-Geral, para que amplie o 

valor dos investimentos, porque isso não é despesa, é investimento em segurança 

pública para salvar vida. E mais do que isso: vamos conclamar o Presidente desta 

Casa e o do Senado a votarem a minha PEC, que estabelece um piso, um mínimo 

obrigatório para a segurança pública. É preciso fazer isso. Não basta só o discurso 

meu ou o de outros. É preciso dizer que a segurança pública é prioridade e que o 

Estado é obrigado a investir um mínimo constitucional, não importando quem for 

eleito Presidente da República. 

 Aliás, hoje, a discussão da Presidência da República está caminhando muito 

para isso. O povo está querendo desabafar quando diz que vai votar em A ou B: “Eu 

quero alguém que combata o crime”. E está certo o povo. É preciso haver alguém 

que combata o crime. Agora, esse alguém, para combater o crime, não basta ter 

discurso, pois isso é demagogia. Tem que haver orçamento, tem que haver 

prioridade do Congresso, tem que haver definição na Constituição. Assim como 

saúde é prioridade, educação é prioridade, segurança deve ser prioridade. Como é 

prioridade? Se o Governo quisesse mandar para cá zero, ele mandaria zero para a 

segurança pública. Anualmente isso vem se repetindo. Eu medi no ano passado. Era 

0,8% e caiu para 0,78%. 

 É uma vergonha esse orçamento de segurança pública que nós estamos 

aprovando. 

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

V.Exa. 

 E agora, por derradeiro, concedo a palavra à Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sr. Presidente, eu também vejo 

isso na mesma linha e também peço isso ao Relator, o Deputado Edio Lopes. Se 

esta Comissão, nesse período agora, tivesse se dedicado e até retirado 

investimentos de todos os outros planos para que tivéssemos aumentado 

investimento em segurança pública, nós estaríamos hoje realmente comemorando a 

votação do Orçamento, como vai acontecer, em condições melhores para o Brasil. 

 Eu não vou repetir tudo o que já foi dito aqui, mas é difícil entender que uma 

emenda de 100 milhões de reais destinada pela bancada do Ceará à segurança 
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pública tenha sida contemplada com apenas 1 milhão de reais. Eu sei que o lençol é 

curto, mas, realmente, temos que ver isso. 

 Em especial, é preciso pensar o fechamento das nossas fronteiras, Sr. 

Presidente. Todo mundo sabe a causa de o Brasil estar sendo invadido. E eu não 

sei por que não se faz um trabalho e não se regateia para o fechamento das 

fronteiras.  

 Se nós tivéssemos tido uma dedicação maior com a segurança pública, 

poderíamos hoje estar contando uma história bem melhor.  

 Eu sei que o orçamento é curto, mas isso tem que ser revisto, Sr. Presidente.  

 Obrigada. 

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

 Vou proceder agora da seguinte maneira: vou devolver a palavra ao Relator, o 

Deputado Edio Lopes, para que ele possa novamente se manifestar com relação 

aos Destaques nºs 1 a 28, com exceção dos Destaques nºs 21, 22, 23 e 24, que 

foram pinçados pela Deputada Laura Carneiro. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Os três da bancada do Rio? 

Mas não são esses? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou abrir o som para 

V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. não precisa nem pinçar o 

Destaque nº 17, não, porque o Relator não vai ter como atendê-lo — é aquela 

impositiva. V.Exa. tem que pinçar os Destaques nºs 18, 19 e 20, da bancada do Rio, 

e os Destaques nºs 21, 22, 23 e 24, que são os da Comissão. Da bancada do Rio 

são os Destaques nºs 18, 19 e 20. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, acrescento os 

Destaques nºs 18, 19 e 20, porque os Destaques nºs 21, 22, 23 e 24 eu já havia 

pinçado. 

 Concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 
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 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu creio que a discussão desta noite marcará, daqui para frente, 

uma nova fase na história da segurança pública deste País.  

 Nós estamos nos bombardeando por conta de recursos para a segurança 

pública. Ontem, quando eu li meu relatório, fiz questão de enfatizar que não se trata 

de ter orçamento, mas de usá-lo. Não cabe, neste momento, discutir se há, no 

aparelho de segurança pública estatal — que tem orçamento, tem recursos neste 

exercício, como tinha nos anteriores, mas não foi gasto, e eu vou provar —, 

incompetência de gestão ou dificuldades outras. Não é o momento apropriado para 

isso. Mas a discussão que temos que travar no País é essa.  

 Eu vou mostrar, por exemplo, Sr. Presidente, o caso de uma ação que foi 

bastante discutida, o Fortalecimento da Política Nacional de Segurança Pública. O 

orçamento de 2017 para esse fim foi de 210 milhões de reais. Hoje, são 5 de 

dezembro, faltam 25 dias para o fim do ano, e houve zero de empenho, zero de 

execução. O Ministério da Justiça dispunha de 210 milhões de reais e não 

empenhou 1 centavo, não executou 1 real. Como querem V.Exas. que eu coloque 

mais recursos nessa ação e deixe de lado ações prioritárias como tantas outras que 

aqui discutimos?  

 Eu creio, Sr. Presidente, que nós estamos marcando uma nova etapa na 

discussão da segurança pública. A questão não é falta de recurso.  

 Para ações referentes aos índios isolados, neste exercício, havia previsão 

orçamentária de 16 milhões de reais. Até agora, foram empenhados 11 milhões de 

reais. Ainda assim, nós aumentamos a previsão para 22 milhões de reais para 2018. 

Nós dobramos o que conseguiram empenhar até agora, quando faltam 25 dias para 

o fim do ano. Eu não creio que vá ser empenhado algo mais, porque a data final 

para isso é o dia 8 de dezembro. 

 Sras. e Srs. Deputados, a nossa questão é priorizar algumas coisas. Às 

vezes, ao fim do exercício, as áreas da saúde, da educação, de projetos 

estratégicos estão caçando moedas, enquanto 210 milhões de reais sequer foram 

empenhados em outra área.  

 Eu citei dois itens, mas V.Exa. pode observar os relatórios de todo o sistema 

de segurança nacional. Nenhuma área consegue empenhar nem sequer 80% do 
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recurso disponível. Então, o erro não está na Comissão de Orçamento ou na 

Relatoria, o erro está na execução. Compete, daqui para frente, ao Congresso 

Nacional e ao Governo, em especial, buscar saber onde estão ocorrendo as falhas e 

corrigi-las.  

 Seria temerário, Sr. Presidente, como a Deputada Laura Carneiro repetiu 

aqui, deixar de alocar 60 milhões de reais em um projeto estratégico, necessário, 

indispensável e inadiável do Exército para colocar esse recurso em uma ação na 

qual o Governo nem sequer executa os recursos que já está disponível.  

 Essa é a missão que me foi dada. Não é com prazer, Deputado Paulão, que 

eu reduzo uma emenda de 100 milhões de reais para 1 milhão de reais. Eu tinha 

262 milhões de reais disponíveis. Foi a margem que a Relatoria-Geral me deu. E eu 

tinha 984 emendas. Ainda que destinasse 250 mil reais a cada uma, eu não 

conseguiria atender a todas.  

 Então, nós queremos dizer, Sr. Presidente, que, por essas razões, não temos 

como acatar os destaques. Ainda que este Relator quisesse acatar algum destaque, 

ou melhor, ainda que ele pudesse — talvez o verbo mais adequado seja “poder”, e 

não “querer”, porque eu quero, mas não posso —, ele não poderia fazê-lo, porque 

todas as emendas foram canceladas pela rubrica da reserva de contingência, e essa 

área está zerada. Então, não há como compensar. Se não há de onde tirar, não há o 

que pôr. 

 Por essa questão técnica, por essa razão instransponível, nós somos 

obrigados a rejeitar todos os 28 destaques, porque todas as emendas foram 

canceladas pela reserva de contingência. Não existe mais nada; está tudo zerado. 

 Eu estou certo de que eu tenho a compreensão dos meus pares. Todos nós 

queremos segurança pública — todos nós! Agora, o País precisa refazer sua política 

de gastos, de aplicação dos recursos do orçamento nessa área, porque, 

infelizmente, é trágica a forma como o País está tratando seu orçamento nessa área. 

 Nós vemos na Defesa, Sr. Presidente, a aplicação dos centavos finais que 

nós disponibilizamos no orçamento atual. Em outras áreas, idem. Mas, na segurança 

pública, parece que nós vivemos na Suíça, porque aqui não gastam aquilo de que 

dispõem. 
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 Eram essas as minhas palavras. Espero que V.Exas. me compreendam e que 

nós, daqui para frente, façamos um pacto para corrigir essa situação e buscar saber 

onde estão as falhas, para que, no ano que vem, os que aqui estiverem aqui não 

estejam novamente batendo numa tecla que não os levará a lugar algum. 

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

 Eu ia colocar a matéria em votação, mas, como Deputado Bohn Gass, em 

tempo hábil, solicitou a palavra, eu vou concedê-la a S.Exa.. Em seguida, 

concederei a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Agradeço, Sr. Presidente. 

 Eu estou voltando do plenário e vejo que estamos votando aqui, o que, 

regimentalmente, não poderíamos estar fazendo, porque a sessão plenária está na 

Ordem do Dia. O que estamos debatendo aqui, todo esse esforço para conseguir 1 

milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, o Congresso, lá no plenário, 

está entregando bilhões de reais. É isso que está em discussão lá neste momento.  

 Empresas petrolíferas de fora do País — a Shell, a British Petroleum, enfim, 

todas as empresas petrolíferas do mundo — estão, neste momento, ganhando 

isenções para virem para cá. Isso vai acabar com a exigência de conteúdo nacional 

no setor, o que significa que as empresas não terão mais que pagar ao Estado 

brasileiro, para o orçamento que estamos discutindo aqui, Senador, o IPI, por 

exemplo, porque ele não será mais pago pelas nossas empresas. E as empresas de 

fora estarão isentas de IPI e vão disputar conosco. 

 Estamos aqui discutindo migalhas para a segurança pública, para áreas 

importantíssimas — aliás, todas elas são importantes. Eu vou apresentar destaques 

depois para outras áreas, mas eu preciso dizer isto neste momento, porque, 

enquanto nós estamos nos esforçando aqui para conseguir recursos, lá no plenário, 

estão sendo votados os destaques à Medida Provisória nº 795, por meio da qual 

entregaremos bilhões de reais que não estarão no IPI, por exemplo, das empresas 

nacionais, para termos recursos do FPM para os nossos Municípios.  

 O Estado do Rio de Janeiro tem toda uma argumentação de que está 

quebrado e precisa de recursos para a área de segurança, mas nós Deputados 

estamos isentando empresas que virão destruir as empresas brasileiras. Daí, não 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 38

haverá IPI, não haverá FPE nem FPM para os Municípios. E nós estamos aqui 

buscando recursos para ajudar os Municípios.  

 E o que o Temer faz? Os Prefeitos vêm aqui, os Governadores vêm aqui, e o 

Presidente sinaliza com uma ajuda de 3 bilhões de reais para os Municípios, mas, 

para isso, ele está pedindo aos Prefeitos que façam lobby com os Deputados para 

aprovar a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência for aprovada, os 

Municípios não terão mais aposentados, o comércio vai quebrar, não haverá 

arrecadação de imposto. 

 Ao mesmo tempo, nós estamos no plenário da Câmara — acabei de vir de lá 

— votando, pasmem, a isenção de PIS e COFINS para as empresas de fora que 

virão se instalar aqui ou dos produtos que virão de fora para cá. PIS e COFINS, 

colegas Deputados e Senadores, é dinheiro para a seguridade, é dinheiro que vai 

faltar à Previdência. Então, vamos judiar do agricultor, vamos judiar do segurado do 

Regime Geral da Previdência, para estimular outras empresas e isentá-las? E nós 

estamos aqui nos esforçando para ter 1 milhãozinho a mais para lá, um milhãozinho 

a mais para cá. 

 Então, eu preciso dizer isso, praticamente em forma desabafo, porque essa é 

uma contradição da Câmara dos Deputados. Nós deveríamos, na verdade, estar lá 

votando, não para termos menos orçamento para a União, mas para haver recurso 

para o FPE, para o FPM; e não para isentar PIS e COFINS e IPI das empresas. Mas 

não é isso que estamos votando lá. Nós estamos aqui buscando milhões de reais, e, 

ao mesmo tempo, lá nós estamos votando a perda de trilhões de reais para o Brasil. 

 Acho que temos de fazer esse debate, sob pena de nós termos todo o nosso 

esforço em vão. Trata-se de bilhões de reais. Neste momento, está em votação a 

Medida Provisória nº 795. 

 Concluo, dizendo que sou solidário a todos. Eu vou apresentar destaques 

depois, mas não posso deixar passar esta oportunidade, porque ela é central, 

estruturante. E, no que é estruturante, nós não mexemos. Nós mexemos, digamos 

assim, na periferia do valor real que precisa ser buscado para haver orçamento. 

Sem orçamento, vamos sempre buscar equacionar aqui e lá e, de fato, o cobertor 

vai ser curto. Agora, ele não é curto quando se trata de empresas multinacionais. Ele 

não é curto quando se fazem renúncias e isenções fiscais. 
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 Essa é uma contradição deste Congresso. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só quero lembrar aos Srs. 

Deputados que o microfone encontra-se aberto. Eu estou encontrando dificuldades 

de privacidade com relação a ele. 

 Tem a palavra o Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Gostaria de parabenizar V.Exa. pelo 

consenso que conseguiu na Comissão, porque, com os microfones abertos e essa 

paz reinando aqui, de duas uma: ou está sobrando dinheiro, como muito bem falou o 

Deputado Bohn Gass, ou está todo mundo muito passivo com relação a isso.  

 A minha questão de ordem vem no seguinte sentindo, Sr. Presidente: os 

Relatórios Setoriais estão sendo aprovados, e todos os destaques estão sendo 

ressalvados para o Relatório Geral? Vai ser aberto um novo prazo para destaque 

durante a leitura do parecer pelo Relator-Geral? Pergunto porque isso criou uma 

contradição.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quer dizer que vão valer esses 

destaques atuais, e eles poderão ser questionados de novo quando o Relator for ler 

o relatório? É isso?  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não. Ou é todos, ou não é todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Na fase geral, segundo a 

minha assessoria... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Boa assessora a sua, por sinal. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A Socorro está me socorrendo 

aqui. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sempre. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Na fase geral, reabrem-se 

todos novamente, discute-se novamente e se devolve ao Relator-Geral para que ele 

possa dar o parecer novamente. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, o debate vai ficar para o 

relatório geral? É isso? Essa é a ideia? 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Para concluir, com a palavra a 

Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) 

 Depois, farei os encaminhamentos. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu entendo a 

posição do Deputado Edio, mas eu queria consignar pelo menos o que eu penso. 

 Eu não posso acreditar que o Ministro da Justiça não queira gastar o dinheiro 

da segurança pública. E eu não sei se ele recebe do Ministério do Planejamento o 

orçamentário, nem o financeiro, às vezes. Então, não adianta estar no orçamento, se 

não liberaram o dinheiro para ele. Eu duvido que haja um Ministro que, se pudesse, 

não gastaria o dinheiro. Não existe isso. Se não empenharam nessa rubrica, 

provavelmente empenharam em outra rubrica ou fizeram algum remanejamento. 

Não existe isso, senão você não teria nada. Ou, então, pior: não estão investindo 

como deveriam investir em segurança pública. Não deve ser por causa do Ministro 

da Justiça; deve ser, provavelmente, por causa do Ministro do Planejamento e da 

cabeça pensante do Governo, que pode não ter priorizado isso. Não há de ser o 

Ministro. 

 Por outro lado, Sr. Presidente, eu continuo nas emendas. Entendo que eu não 

possa mais discutir as emendas da Comissão, mas as emendas da bancada do Rio 

continuam com o mesmo problema. Eu tenho um apreço enorme pelo Senador 

Valdir Raupp, por exemplo, mas não pode ser que uma emenda de Roraima tenha 

15 milhões, enquanto uma do Rio de Janeiro tenha 1 milhão. Não pode, Presidente! 

Tem que haver algum critério nesse trem. Não pode haver uma emenda da 

Comissão de 50 mil reais e outra de 2 milhões. Qual é o critério, Presidente? 

 Desde o começo, eu disse a mesma coisa. Eu não quero discutir. Se ainda 

fosse para o Estado dele, eu entenderia, porque é o Estado dele. É natural. O sujeito 

dá uma puxadinha, mas uma puxadinha, Presidente. Isso aqui é demais. Isso aqui é 

um puxadaço. Não é isso? Então, para alguns, um puxadaço; para outros, 100 mil 

reais! Dá para fazer alguma coisa com 100 mil reais na questão racial? Dá para 

fazer alguma coisa com 100 mil reais na Polícia Rodoviária Federal do Rio de 
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Janeiro? Dá para fazer alguma coisa com 1 milhão, quando pedimos 60 milhões? 

Não dá, Presidente. Então, também não é justo. 

 Se verificarmos as emendas de bancadas, há algumas que têm um dinheirão 

— e eu não estou falando das impositivas, não, estou falando das outras —; e há 

outras que não têm dinheiro nenhum. Que diabo de critério é esse? É por que não 

conseguiram empenhar? Ora, não ter conseguido empenhar não é culpa da 

bancada também. Provavelmente, naquele ano, a bancada não apresentou. Só que 

nós do Rio de Janeiro, hoje, enfrentamos uma calamidade na questão da segurança 

pública e precisamos de dinheiro, sim. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar 

isso aqui. Não é justo que algumas bancadas tenham valores enormes e a bancada 

do Rio de Janeiro não os tenha na área de segurança pública. 

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

Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, na verdade, são duas coisas. 

 Eu concordo plenamente com a Deputada Laura. Ontem ouvi essa expressão, 

como se o gestor tivesse essa liberdade. Mas nós sabemos que não é assim. Todos 

nós aqui lidamos com um lado, como Parlamentares, acompanhando e monitorando 

a quantidade de obras que está em andamento, mas não recebe dinheiro. Os 

Prefeitos estão dando andamento, e o dinheiro não sai. 

 Agora, para o Ministério é pior ainda. Ele depende de liberação de crédito 

pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da Fazenda. Pior ainda é a questão 

da segurança pública, uma área mal atendida, com políticas inadequadas, onde falta 

armamento. E isso não se restringe ao Rio de Janeiro. Eu sou de um Estado 

relativamente pequeno da Região Norte. Lá não há armamento, não há colete, não 

há carro, não há estrutura nenhuma. Lá há uma série de precariedades. 

 Então, eu não penso que exista uma justificativa para dizermos que eles não 

gastaram ou não quiseram o recurso. Na verdade, nós temos uma crise, uma 

dificuldade de orçamento. E eu concordo com a Deputada quando diz que isso fica 

muito restrito à vontade do Relator. E aí não estou me referindo ao caso do 

Deputado Edio Lopes. Mas, de maneira geral, não há regramento para o 

atendimento das emendas. 
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 A outra questão é a votação nominal. Nós estamos votando aqui, mas o 

plenário da Câmara está funcionando, com uma nominal atrás da outra. É 

complicado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Na verdade, nada é fácil. Se 

fosse fácil, nem precisariam de nós aqui. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O fato 

é que ele não pode dizer que está tirando dinheiro porque eles não deram conta de 

executar. Não é justo, não é verdadeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sim, sim. Eu acho que são 

muitas justas essas manifestações, sobretudo porque nós representamos os nossos 

Estados e os nossos Municípios. Evidentemente é inaceitável que não se tenha o 

mínimo de recursos necessários para fazer frente a algumas necessidades tão 

emergenciais como as que nós estamos discutindo aqui. 

 Entretanto, os Relatores Setoriais são designados de acordo com o 

Regimento Interno, obedecendo à representação partidária, que, de certa forma, no 

meu entendimento, expressa uma grande relevância de representação da sociedade 

como um todo. Aí a questão não é personalizar o Relator. O problema é a escassez 

de recursos para que o Relator possa contemplar todos os interesses dos Estados 

brasileiros e dos nossos Municípios. 

 A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Quem está pedindo a palavra 

pela ordem? A Senadora Lúcia Vânia? (Pausa.) 

 Nós já estamos discutindo esta matéria há 1h22min. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É um pepino: segurança, idoso, 

criança... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu só estou relatando que nós 

já tivemos aqui 14 inscritos e que ainda temos de deliberar sobre os destaques que 

já receberam rejeição pelo Relator. Vou ter que pinçar os itens 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, que vão suscitar novamente uma discussão a respeito. 

 Então, vou passar novamente a palavra ao Relator, para que dê parecer aos 

destaques pinçados, a fim de que, depois, eu possa colocá-los em votação 

definitivamente. 
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 Concedo a palavra, com muito prazer, à Senadora Lúcia Vânia. 

 A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, V.Exa. colocou que os 

Relatores são escolhidos por indicação partidária. Mas eu acredito que o relatório 

preliminar tem que estabelecer critérios. Um Relator não pode, à sua vontade, 

escolher os Estados que ele vai contemplar. 

 Eu vi dois ou três relatórios aqui com coisas que não têm sustentação. Acho 

que isso não é bom para esta Comissão, isso não é bom para o Parlamento, porque 

esses dois ou três relatórios que foram lidos não resistem à menor análise de uma 

pessoa séria, de uma pessoa que leve o Orçamento da União de forma mais 

responsável. Eu acho que isso que está sendo colocado nos relatórios parciais é 

muito ruim para o Parlamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou fazer os 

encaminhamentos. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Já é a terceira vez que V.Exa. 

usa a palavra nesta... 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Não, é a segunda vez nesta 

matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, concedo a palavra a 

V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Eu só quero fazer um registro, 

Sr. Presidente. O Deputado Edio Lopes tem tantas atribuições que a política do 

idoso também está no seu relatório. E o nobre Deputado Gilberto Nascimento, nosso 

Presidente da Comissão do Idoso, também fez dois destaques de duas emendas de 

Comissão que tratam da defesa da pessoa idosa. 

 Precisamos lembrar que a nossa população está envelhecendo, 

envelhecendo muito. E precisamos garantir que esse envelhecimento seja com 

qualidade. Por isso, eu registro também as duas emendas apresentadas pela nossa 

Comissão do Idoso. 

 Repito: compreendo as dificuldades do Deputado Edio, mas também talvez 

tivéssemos que pensar alguns encaminhamentos, como um pedido de informação a 

esses Ministérios, para saber por que, conforme o relato feito pelo Deputado Edio, 
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esses Ministérios não aplicaram ou não têm empenhado ainda os valores 

correspondentes ao que foi proposto a eles neste Orçamento. É o único conforto que 

nos cabe neste momento: tentar saber se foi contingenciamento ou algum outro 

impedimento que não permitiu que os orçamentos fossem executados. 

 Lembro que algumas dessas secretarias são jovens, como a que trata da 

política de igualdade racial e a que trata do idoso. Elas são muito incipientes ainda. 

Talvez esse seja um dos motivos da dificuldade de empenhamento. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

 Vou fazer os encaminhamentos. 

 Vou submeter à votação os destaques rejeitados pelo Relator, Deputado Edio 

Lopes, com exceção dos Destaques nºs 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Os demais 

estão em votação. O parecer do Relator é pela rejeição. 

 Em votação, então, na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Foram rejeitados. Portanto, não vão ao Senado. 

 Considerando que a Deputada Laura Carneiro pinçou os itens 18, 19, 20, 21, 

22, 23 e 24, concederia a palavra a ela para fazer a defesa dos destaques pinçados. 

Na ausência da Deputada Laura Carneiro, nós temos aqui nada mais, nada menos 

do que o Deputado Hugo Leal, que é o coordenador da bancada estadual do Rio de 

Janeiro, a quem concedo a palavra para fazer a defesa dos destaques pinçados. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, temos que incluir este 

dispositivo, esta menção ao pinçamento na Resolução nº 01, de 2006. 

 Apenas para restabelecer aqui o que nós havíamos dito anteriormente, Sr. 

Presidente, Sr. Relator Setorial, Srs. Deputados e Senadores, o Estado do Rio de 

Janeiro pinçou, ou seja, escolheu algumas áreas temáticas que são fundamentais, 

dentre as quais nós colocamos como prioridade, especialmente no Fundo Nacional 

de Segurança Pública, como emenda impositiva, no valor de 80 milhões — o que foi 

reduzido. Isso foi objeto de destaque. 
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 Houve dois outros núcleos. Quero fazer o destaque aqui do aprestamento da 

Marinha, que é a manutenção, o reaparelhamento. E não só o reaparelhamento, 

mas o que se refere à quase toda a esquadra do Brasil que se encontra no Estado 

do Rio de Janeiro. Quero fazer novamente este destaque e demonstrar a 

importância disso para as Forças Armadas e, obviamente, para a situação da nossa 

defesa. O outro núcleo é o prédio da Polícia Rodoviária Federal. Não só o prédio, 

não só a sua adequação, mas também todo o material que deve ser utilizado para 

esta circunstância. 

 Fazemos este pinçamento, como já foi denominado aqui, ou seja, este 

destaque do destaque, esta manifestação, exatamente porque o Estado do Rio de 

Janeiro passa por um momento extremamente delicado. 

 Eu, particularmente, como coordenador, fiz a sugestão à Procuradoria-Geral 

da República para que houvesse intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Fiz isso 

anteriormente à manifestação do Ministro da Justiça, Ministro Torquato Jardim, que 

disse que, para o caso do Rio de Janeiro, ele declinava e tinha receio de que o 

poder paralelo tivesse tomado grande parcela da segurança pública oficial do 

Estado. Ele deu declarações nesse sentido. Depois, ele esteve aqui na Comissão de 

Segurança Pública e disse que não era bem assim, apesar de ter visto fragilidades. 

 Mas o que acontece? Isto acaba se direcionando para as forças de segurança 

do meu Estado e acaba atuando também em cima do fator psicológico. Este fator 

psicológico, obviamente, pode ser atendido por outras demandas, pode ser reparado 

por ações específicas. 

 A bancada teve um cuidado muito especial ao escolher a segurança pública 

exatamente dada a fragilidade psicológica, a fragilidade das forças de segurança do 

Rio. Nós precisávamos demonstrar que a segurança era importante. 

 Poderíamos ter escolhido as universidades federais, que passam por 

dificuldade, as universidades estaduais. Mas nós escolhemos a segurança pública, 

porque vimos uma oportunidade de demonstrar, a bancada como um todo, a 

importância desse recurso, Sr. Presidente. 

 É óbvio que isso ocasiona mesmo uma celeuma, um debate. Não invejo a 

posição do nosso querido Deputado Edio Lopes, porque é tentar cobrir o frio com 

cobertor curto, com meio coberto e até sem cobertor. 
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 Mas quero insistir nesse destaque do Fundo Nacional de Segurança Pública 

às emendas de bancada do Rio de Janeiro, para as forças de segurança do Estado 

e para a Polícia Rodoviária Federal. 

 Sem mais delongas, reafirmando o cuidado da bancada do Rio de demonstrar 

o que tem acontecido com a segurança, nós reforçamos o nosso pedido de 

ampliação dos recursos para área de segurança pública. 

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

 Deputada Laura Carneiro, V.Exa. quer defender também... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, eu não vou, para não cansar 

os nossos parceiros. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - ...os destaques pinçados que 

já foram defendidos... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vou defender os destaques 

pinçados da Comissão de Segurança. 

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

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu até vou deixar 

de pinçar — V.Exa. pode dispensá-lo, se é que isso existe — o Destaque 23, na 

medida em que ele é dos 60 milhões. Então, não preciso recompor. Eu o havia 

destacado, para que o Relator pudesse utilizar esses recursos e redividi-los. 

 Sr. Presidente, volto a dizer, é impossível fortalecer a instituição de segurança 

pública com 1 milhão e 100 mil reais. Eu estou falando de todo o Brasil. Essa não é 

uma emenda para o Rio de Janeiro, como foi a que nós defendemos eu e o 

Deputado Hugo Leal, mas uma emenda para o Brasil. 

 Nós estamos falando de um momento em que as organizações criminosas se 

multiplicam nos Estados. V.Exa. está acompanhando e deve estar sentindo isso em 

Santa Catarina. 

 Se conversarmos com qualquer Deputado do Nordeste, ele vai dizer que já 

percebeu isso. Hoje eu conversei com a Deputada Gorete Pereira, e ela me disse o 

que está acontecendo no Ceará. 

 Da mesma maneira, Sr. Presidente, não faz nenhum sentido o aprestamento 

da Marinha. A Deputada Christiane de Souza Yared, ao mesmo tempo em que 

coloca 70 milhões de reais para o Exército, coloca 100 mil reais para a Marinha. 
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(Riso.) Nem que se dividissem as Forças, já que não se quer trabalhar a questão da 

segurança pública propriamente dita no Ministério da Justiça. Mas não, é tudo para o 

Exército. 

 Como eu disse, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras —

SISFRON é maravilhoso! Acho até que o Relator, dos 260 milhões de reais que 

tinha, poderia ter colocado 60 milhões no SISFRON e quem sabe 5 milhões ou 10 

milhões em cada uma das outras ações. 

 Agora, colocar 100 mil reais para a Marinha e 1 milhão e 100 em duas 

emendas de segurança pública, Sr. Presidente, é um pouco de menos, comparando-

se os outros valores foram dados — desculpe! —, de forma indiscriminada, para 

outras bancadas, inclusive estaduais. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu acho que tem razão V.Exa.,  

como já me manifestei, e acho podemos pensar em incluir, na resolução, algum tipo 

de critério que... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Temos que fazer isso, Presidente, 

nem que seja por população, por Estado. Mas algum critério é preciso haver. 

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

 Então, eu retorno a palavra ao Deputado Edio Lopes, para que S.Exa. se 

manifeste quanto aos destaques pinçados pela Deputada Laura Carneiro. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, por mais de uma vez, nós 

já destacamos a situação com a qual trabalhamos neste relatório. Então, seria 

enfadonho repetir essas razões aqui novamente. Contudo, ainda queremos insistir, 

Deputada Laura Carneiro, na questão do Fundo Nacional de Segurança Pública.  

 Em 2016, nós tínhamos um orçamento de 468 milhões de reais. Só foram 

aplicados 187 milhões de reais. Então, nós voltamos à tecla em que batemos desde 

o início. Mas não vamos mais discutir essa questão. 

 Eu quero resumir o meu parecer, Sr. Presidente, sem entrar no mérito da 

discussão. Como dizem no Judiciário, por uma questão processual, todas as 

emendas foram canceladas na reserva de contingência. A reserva de contingencia é 

00. Logo, não tendo de onde tirar, não há nada a colocar em lugar nenhum. 

 Por essa razão, pura e simples, nós rejeitamos os destaques pinçados. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou colocar, então, em 

votação, na representação da Câmara dos Deputados, o parecer sobre os 

destaques pinçados pela Deputada Laura Carneiro. 

 Os Deputados e as Deputadas que concordam com o parecer permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o parecer. 

 Rejeitados os destaques. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Registro o meu voto e o do 

Deputado Hugo Leal contra. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Houve voto contrário da 

Deputada Laura Carneiro e do Deputado Hugo Leal. 

 Como foram rejeitados na Câmara, não vão a voto no Senado. 

 E eu cumprimento V.Exa., Deputado Edio Lopes, e lhe concedo a palavra. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Só quero dar uma informação. Na política 

do idoso, para 2017, havia um orçamento de 17 milhões de reais. Foram liquidados 

até agora apenas 4 milhões de reais, ou 24% do orçamento. Então, nós precisamos 

reparar muita coisa em matéria de orçamento neste País, senão nós vamos ficar 

aqui discutindo o sexo dos anjos a vida inteira. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. já votou os 

destaques, mas eu quero fazer um registro.  

 Haveria algum sentido na explicação dada pelo Deputado Edio Lopes se ele 

não tivesse acolhido, em valores enormes, outras bancadas com a mesma rubrica. 

Então, esse não é um argumento aceitável. Quero deixar isso consignado. Basta 

V.Exa. ler o relatório e vai ver que, na mesma rubrica Apoio à Modernização das 

Instituições de Segurança Pública, em outras bancadas, existem valores 

infinitamente superiores, sem qualquer critério. 

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

 Considerando que já são praticamente 23 horas, eu quero sugerir a redução 

do tempo de encaminhamento por parte de V.Exas. de 5 minutos para 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - V.Exa. está contingenciando até o tempo, 

Sr. Presidente. (Risos.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Se assim for, eu acho que nós 

podemos limpar a pauta hoje ainda. 

 Então, eu submeto à deliberação o Relatório Setorial da Área Temática IV — 

Integração Nacional. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Sr. Presidente, são 

quatro emendas e quatro destaques na Área XI. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em seguida, será V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, ontem nós já tivemos a 

oportunidade de apresentar o nosso relatório e fazer a discussão. Então, seria o 

caso agora de aprovar o texto-base para depois eu me manifestar em relação aos 

destaques que foram apresentados. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, eu vou submeter à 

votação, na representação da Câmara dos Deputados, o Relatório Setorial e a 

complementação de voto que V.Exa. também expressou, ressalvadas as obras com 

indícios de irregularidades graves. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Da mesma forma, submeto-os à votação na representação do Senado 

Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, anuncio a votação, na representação da Câmara dos Deputados, do 

parecer sobre as obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os 

destaques. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto-o à votação na representação do Senado Federal. 
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 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em seguida, passo à deliberação dos destaques. 

 Foram apresentados 17 destaques. Todos têm o voto do Relator pela 

rejeição. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Se V.Exa. me permite, gostaria 

apenas de explicar os motivos. 

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

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Foram apresentados 17 

destaques nessa área temática, sendo 14 destinados ao acréscimo de emendas 

coletivas e 3 relativos à recomposição de corte no projeto de lei.  

 O problema é que os Destaques nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 

17, que propõem acréscimo de valores a emendas apresentadas nesta área 

temática, devem ser considerados rejeitados, pois indicam como fonte de 

cancelamento o sequencial de código 003012, a reserva de contingência. 

 O Deputado Edio já teve a oportunidade de falar que a reserva de 

contingência foi praticamente zerada. Não há como tirar da reserva de contingência. 

Portanto, neste sentido, a programação não tem recurso. Por isso, não há como 

fazer o acolhimento desses destaques, porque não há como cancelar nesta 

programação, já que não há recurso para isso. Os Destaques nºs 12, 13 e 14 

propõem a recomposição de dotações do projeto de lei. Também neste caso não é 

possível. Portanto, o meu parecer é pela rejeição, tendo em vista que nós já fizemos 

essa redistribuição quando apresentamos o relatório e não temos mais margem 

adicional para fazer essas recomposições. 

 Apesar de tudo, eu remeto esses Destaques 12, 13 e 14 à apreciação de 

S.Exa. o Relator-Geral, para que sua S.Exa., com toda a sua capacidade, com toda 

a sua grandeza, possa analisá-los e, na medida do possível, fazer essas 

recomposições.  

 Então, é nesses termos o meu parecer em relação aos destaques 

apresentados, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agradeço a V.Exa., Deputado 

Nelson Pellegrino.  

 O Relator dá parecer pela rejeição dos destaques apresentados, e eu 

submeto... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Para formular uma questão de 

ordem, tem a palavra o Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Presidente, eu acho que nós estamos 

diante de uma temeridade. Eu não queria fazer este questionamento aqui porque 

tenho muito respeito por V.Exa. e pela Consultoria desta Comissão, mas nós não 

podemos ter duas votações paralelas dentro do mesmo Congresso ao mesmo 

tempo. Cabe suspeição desta reunião, porque os Regimentos não são análogos. 

Pode-se usar analogia, mas não se pode sobrepor o Regimento do Senado ao 

Regimento da Câmara. Essa é uma interpretação dúbia. Já estou há alguns anos 

nesta Comissão, e nós nunca fizemos em momento algum votação paralela. Nós já 

viramos madrugada aqui, já entramos pelo sábado e pelo domingo, mas nunca com 

votação paralela. 

 Segundo, o Deputado Nelson Pellegrino não pode, depois de V.Exa. ter dito 

que os destaques estavam ressalvados para o Relatório Geral, simplesmente negar 

os destaques. V.Exa. mesmo afirmou ao microfone, há poucos minutos, que todos 

os destaques seriam discutidos no Relatório Geral do Deputado Cacá Leão. Então, 

não pode haver essa contradita. Se S.Exa. o Deputado Nelson Pellegrino não acatar 

os destaques, S.Exa. vai simplesmente encerrar este debate. E há questionamentos. 

 Eu tenho um questionamento a fazer muito sério. O Ceará tem um problema 

na complementação do projeto de transposição, e da forma como estão distribuídos 

os recursos, a obra não vai ser concluída no Ceará. A obra não será concluída no 

Ceará, faltando menos de 8% para sua conclusão. Por quê? Porque os recursos 

foram retirados do projeto original do Ceará e foram alocados em outro Estado. 

 Não quero aqui criar briga de Estado contra Estado. Pelo contrário. Em todo o 

Nordeste há a mesma realidade. Temos que encontrar uma equação que não 
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paralise a obra, que não dificulte ainda mais a realização de uma obra sonhada há 

mais de 150 anos. E nós já estamos nessa obra há 10 anos.  

 Eu acho que o Deputado Nelson Pellegrino não pode de forma açodada 

simplesmente negar os destaques dessa forma. Pior ainda é nós aceitarmos 

passivamente uma situação como essa. Nós não podemos aceitar isso com 

passividade. 

 Então, com todo o respeito que tenho pelo nosso Presidente, cujo trabalho 

admiro, eu acho que cabe repensar tanto o encaminhamento dessas decisões, em 

que cabem questionamento, quanto esse procedimento, desfazendo inclusive o que 

S.Exa. tinha falado há poucos minutos. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, a questão de 

ordem do Deputado Danilo Forte, com relação ao cabimento ou não da votação em 

paralelo, tem que ser decidida pela Presidência. 

 Em relação aos destaques, eu pude nominar aqueles que não podiam ser 

objeto de acolhimento porque foram buscar recurso na reserva de contingência, mas 

não há recurso na reserva de contingência. Os Destaques nºs 12, 13 e 14, que 

inclusive são da bancada do Ceará, eu estou remetendo para o Relator-Geral. Eu 

não fechei a porta. Eu os remeti para o Relator-Geral, que pode acolhê-los no seu 

relatório. 

 Isso está no meu parecer, que inclusive o Deputado devia ter ouvido. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Desculpe-me, mas eu estava em outra 

votação. É por isso que não pode haver duas votações paralelas. V.Exa. está 

corroborando a minha tese. Eu estava votando no Plenário. Como não tenho o poder 

da onipresença, ou estou lá ou estou aqui. Por isso, não pode haver votação 

paralela. V.Exa. está colaborando com o meu argumento. 

 Obrigado, Deputado Nelson Pellegrino. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. está satisfeito? Eu 

posso continuar ou V.Exa. quer que eu responda a questão de ordem de V.Exa.? 

(Pausa.) 

 Vou tentar responder a V.Exa. 

 Em primeiro lugar, esses destaques são inerentes aos relatórios setoriais. 

Portanto, se rejeitados, eles vão para o arquivo, pois perdem toda a sua eficiência. 
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No entanto, nada impede que V.Exa. ou qualquer Parlamentar refaça os mesmos 

destaques ou outros destaques para o relatório geral. 

 Então, de certa forma, com relação aos destaques, penso ter esclarecido 

definitivamente a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas isso é uma contradita ao que 

V.Exa. disse anteriormente. (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Ou eu me expressei 

equivocadamente ou V.Exa. entendeu equivocadamente. Então, peço desculpas. 

 Com relação às sessões paralelas, esse assunto já foi amplamente debatido 

e discutido. Eu queria que V.Exa. entendesse que nós ficamos aqui até a 

madrugada de ontem, mas não conseguimos apreciar todas as matérias. Hoje pela 

manhã, retornamos aos trabalhos. Muitos Parlamentares que compõem esta 

Comissão sequer tiveram tempo para almoçar. Nós, por exemplo, já estamos 

chegando ao dia seguinte.  

 Na verdade, nós temos prazo para efetivamente entregar o relatório. Para 

mim, seria muito triste não conseguir cumprir o calendário de entrega do relatório, 

para que possa ser apreciado e votado na sessão do Congresso Nacional. 

 V.Exa. conhece o Regimento muito melhor do que eu. Essa questão é 

superada em função do acordo de Lideranças e em função do entendimento 

proposto no início das nossas reuniões, nas quais assim encaminhamos e 

deliberamos, permitindo que, evidentemente, em caso de votação nominal, os 

Parlamentares se ausentem, votem e retornem. Considerando que é uma reunião 

extraordinária, o Regimento Interno do Senado permite que possamos fazer as duas 

reuniões concomitantemente. 

 Espero ter esclarecido a V.Exa. e conto com sua compreensão. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, eu gostaria de falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu deixarei os microfones 

abertos, desde que ordenemos os nossos trabalhos. 

 Vou passar a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 Em seguida, falarão a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e o 

Deputado Célio Silveira. 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, o Relator já colocou os 

temas em relação ao mérito. 

 Eu queria dizer a todos os colegas Deputados e Senadores, especialmente ao 

Deputado Danilo Forte, que fiz esse mesmo encaminhamento pela bancada do PT, 

no início das atividades deste período legislativo. V.Exas. são testemunhas, o 

Presidente é testemunha. Inclusive, isso foi motivo de debate aqui. A intenção era 

que não houvesse reuniões concomitantemente a votações da Ordem do Dia. 

 Naquele momento, infelizmente, eu não tive apoio do Deputado Forte, mas eu 

quero e preciso, por uma questão de justiça, reconhecer e ser solidário a esse 

mesmo posicionamento. Naquele momento, eu fiquei sozinho pela bancada do PT. 

Ninguém me apoiou. Eu achava correto que as votações não fossem concomitantes. 

Volta e meia, eu vou para lá a fim de participar do debate. Volto a dizer que nós 

estamos arrumando milhões aqui e entregando trilhões lá! 

 Então, neste momento, por uma questão de coerência, por um método meu, 

mesmo não tendo recebido apoio naquele momento, eu apoio a questão de ordem 

que o Deputado Forte faz. Acho que nós devíamos suspender esta reunião, achar 

um outro momento para dar continuidade a ela e participar do debate, para termos 

dinheiro para o País, em vez de entregar o País, não ter dinheiro e ficar sem 

orçamento, que é o que está acontecendo. 

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

compreensão. V.Exa. me desculpe, mas, a essa altura do campeonato, V.Exa. é 

novamente um voto vencido. No início da nossa reunião, nós estabelecemos um 

critério... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Mas já existem dois votos. Antes era 

apenas um voto: o meu. Houve um aumento de 100%. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É verdade. Já ampliou. (Riso.) 

 V.Exa. está igual ao Deputado Paulão, que fez uma defesa bastante 

contundente... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Nesse ritmo, daqui até o final 

da Legislatura, ele consegue fazer maioria. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Acredito que sim. 

 Tem a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, quero apenas que fique claro que, para mim, não está pacificado. 

 Na verdade, nós estamos numa Comissão Mista, na qual valem tanto o 

Regimento do Senado quanto o Regimento da Câmara. De acordo com o Regimento 

da Câmara, não poderia haver nem reunião extraordinária nem ordinária. O que 

houve aqui foi uma boa vontade — eu entendo dessa forma — para seguirmos. Mas 

entendo que isso não está pacificado e tem que ser combinado. Esta é uma 

Comissão Mista. Não há sobreposição do orçamento do Senado. Existe uma clareza 

grande no art. 46, § 1º e § 2º. Na verdade, nós estamos com boa vontade. 

 Lembro que, quando estávamos na Oposição, muitas vezes nós conseguimos 

travar votação aqui, porque começava uma nominal lá no Plenário. Porém, existe 

uma boa vontade e um esforço coletivo para darmos conta dessa tarefa. 

 Então, trata-se de um acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu não quero entrar nesse 

mérito, já que essa matéria é vencida, mas não posso me calar diante da insistência 

em relação a essa questão, que é recorrente. Parece que há um objetivo de 

emperrar a continuidade dos trabalhos. 

 Como V.Exas. sabem — conhecem o texto melhor do que eu —, aplica-se o 

Regimento do Senado. Preliminarmente, aplica-se o Regimento do Senado. Como o 

Regimento do Senado permite, nós estamos amparados não só em função do 

acordo, mas também regimentalmente. 

 Se formos discutir isso, nós não vamos avançar. Por isso, vou colocar em 

votação os destaques. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, não vá por aí, não! Não faz sentido. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Qual é a proposição de 

V.Exa.? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Nenhuma. Não estou propondo, só estou dizendo que é um acordo. Só isso. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, posso fazer uma 

questão de ordem para ajudar? 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, estamos num acordo 

deliberando... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, tenho uma questão de 

ordem para ajudar V.Exa. a construir o consenso. 

 Sugiro que se aprovem os setoriais, para ganharmos o tempo que V.Exa. 

quer, mas V.Exa. remete todos os destaques ao relatório geral. Selecionar destaque 

não dá, porque alguém vai ficar prejudicado — quem está aqui e quem não está.  

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vai ter que reapresentar de 

qualquer jeito, Deputado Danilo Forte. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Quem quiser pode 

reapresentar os destaques novamente. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Há destaque de bancada, há emenda 

regimental. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, vale 

ressaltar que essa orientação não foi dada anteriormente. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, pela ordem. 

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

Nelson Pellegrino  

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Primeiro, quero dialogar com o 

Deputado Danilo Forte, no sentido de que acho que o encaminhamento que o 

Presidente deu em relação ao destaque é satisfatório. Há a possibilidade de que — 

o Presidente já deixou isso claro —, regimentalmente, os destaques sejam 

reapresentados e encaminhados ao Relator-Geral, para serem apreciados. 

 Portanto, não há nenhum prejuízo nesse sentido. Estamos seguindo o 

Regimento. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Nelson Pellegrino, o 

problema é que nem todos os destaques podem ser feitos individualmente. Há 

destaque de bancada, há destaque de Comissão. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - O destaque de bancada pode 

ser feito pelo coordenador. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Individualmente, não; só pelos 

coordenadores de bancada. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - V.Exa. acha que algum 

coordenador vai se negar a fazer? V.Exa. acha que algum coordenador vai deixar de 

fazer? Não vai deixar. 

 Antes de concluir, quero esclarecer duas coisas aqui. Acho que, agindo dessa 

forma, não atropelamos o Regimento, porque o Presidente já deu o 

encaminhamento conforme o Regimento. 

 Além disso, eu queria deixar registrada uma posição — acho que o Deputado 

Bohn Gass já o fez, inclusive como coordenador da nossa bancada — que vai ao 

encontro da posição da Deputada de que essa questão não é tão pacífica. O 

Regimento do Senado e o Regimento da Câmara dos Deputados devem ser 

aplicados. Acho que estamos dando seguimento por um acordo. Se esse acordo, em 

algum momento, não for de ordem geral, vai-se aplicar a regra de que não pode 

haver votações concomitantes, até porque seria incongruente haver uma votação lá 

e uma votação aqui ao mesmo tempo. Acho que estamos aqui dando seguimento à 

reunião por um acordo.  

 Eu quero deixar isso registrado, para fazermos uma jurisprudência para o 

futuro. Hoje somos Oposição, amanhã poderemos ser Governo, e vice-versa. Eu 

não gostaria que essa interpretação fosse consolidada, porque acho que é uma 

concessão que estamos fazendo, um acordo. Mas, no futuro, se alguém levantar 

essa questão, a sessão terá que ser suspensa. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Deputado Nelson Pellegrino, está mantido 

o acordo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Inclusive, é importante ressaltar o 

benefício que V.Exa. está fazendo ao País, porque eu já vi o PT irradiar muito nesta 

Comissão e não deixar votar nada. Hoje o PT está muito acomodado, ajudando o 

Governo do Brasil, o que é muito importante para esta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Hoje estamos praticamente 

inspirados no PSB de V.Exa., que colabora muito com este Governo. (Riso.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estão ajudando o Governo. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 58

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou cortar os microfones de 

V.Exas. e vou estabelecer novamente a prioridade aqui, para que possamos dar 

encaminhamento aos trabalhos. 

 Por último, passo a palavra para o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nós 

fomos surpreendidos com o posicionamento de V.Exa. e desta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas por que, se estamos 

agindo dessa forma desde o início? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Porque, há poucos 

minutos, V.Exa. estava sendo arguído pelo Deputado Danilo Forte — eu estava ao 

lado dele —, e foi dito que todos os destaques iriam ser remetidos ao Relator-Geral. 

Nós estamos pedindo a recomposição, o cancelamento, desses nossos três 

destaques, do Cinturão das Águas e da Transposição. Então, não é motivo para que 

possamos não atender... 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Se V.Exa. me permite, 

Deputado, eu remeti para o Relator-Geral esses destaques, no meu relatório. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Deixe-me concluir. 

Eu, como autor, seria pego de surpresa, sendo derrotado sem nem tomar 

conhecimento de que estava sendo votado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas como, Excelência? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Mas como? Então, 

desculpe-me, eu vou rasgar os destaques, porque eles não valem de nada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É difícil para V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Deixe-me falar, por 

obséquio! 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Os seus destaques foram como 

indicação... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Eles não servem de 

nada. Eu poderia esperar mandarem para o Relator-Geral. Então, que papel 

estamos fazendo aqui ao apresentar esses destaques? Diga-me, Deputada! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. não pode reapresentar 

os destaques? 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas nós sempre fizemos assim! 

Se eles não têm dinheiro para pagar o destaque, nós aturamos e reapresentamos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, de que adianta 

corrermos para apresentar o destaque se não está valendo de nada, se vai tudo 

para o Relator-Geral? 

 Outra coisa, por vários anos eu participei desta Comissão. Sistematicamente, 

cancelaria. Eu estava desconhecendo esse procedimento do Regimento do Senado. 

Mas nós ficávamos aqui até 4 ou 5 horas da manhã votando o Orçamento. 

 Era, assim, Deputada. V.Exa. participava também. Mas não ficávamos 

surpreendidos. Eu saí correndo do plenário e perdi uma votação. Depois vão dizer 

que estou votando lá, como disse o Deputado Danilo Forte. Vamos servir a dois 

senhores, a esta Comissão e ao Plenário? Eu acho que esse procedimento é 

improcedente, desculpe-me. 

 Se foi feito um acordo de procedimento, coloco a V.Exa. que o meu voto é 

contrário a esse acordo de procedimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Considerando todas essas 

questões levantadas, vou colocar em votação. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. podia, pelo menos, suspender a 

reunião por 15 minutos para votarmos. Depois V.Exa. decide o que quer fazer, pode 

ser? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - A reunião está suspensa por 5 

minutos, para irem votar. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos dar continuidade à 

reunião, então? Há entendimento para continuarmos? (Pausa.) 

 Então, eu vou submeter à votação os destaques que receberam parecer pela 

rejeição do Relator Deputado Nelson Pellegrino. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, os números dos 

destaques precisam ser lidos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Os destaques eu mencionei no 

início, quando V.Exa. não se encontrava aqui. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Deputado, eu já li todos. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas eu não estava aqui, Deputado 

Nelson Pellegrino! Eu estava na votação do Plenário. Eu preciso saber. Tem que ter 

um registro. 

 A formalidade do Direito é boa, porque é igual para todo mundo. Quando o 

Direito não tem formalidade, fica nisto: a Bahia ganha, e o Ceará perde. Não é isso 

que eu quero. V.Exa. fez um relatório tendencioso. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Deputado, V.Exa. sabe que 

tudo o que está sendo feito nesta sessão está sendo registrado. A partir do momento 

em que eu fiz a leitura do meu voto, isso passou a fazer parte dos Anais da 

Comissão. Faz parte do meu voto, está registrado, e V.Exa., no futuro, terá toda a 

documentação necessária. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Antes da votação, havia um 

entendimento. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - V.Exa. estava ausente aqui. O 

Direito é bom por isso também, porque V.Exa. está com o seu direito preservado. A 

partir do momento em que eu li meu voto, ele está consignado nos Anais da 

Comissão. V.Exa., se precisar dessa memória, pode ir lá e pegar, não tem problema 

algum. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Por isso é que precisa da formalidade. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - V.Exa. pode fazer isso pelo 

motivo que quiser. 

 Mas se V.Exa. quiser e se o Presidente permitir, eu posso nominar de novo, 

não há problema algum. Assim, posso atender a V.Exa. e aos outros que estavam 

ausentes. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quem tem que ler é a Mesa. Ela tem 

que ler os números dos destaques que vão valer e dos que não vão valer. É a 

formalidade do Regimento. Isso é porque V.Exa. não tem conhecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu acho que será a décima 

vez que vou mencionar os destaques, que vão de 1 a 17. 
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 Antes, eu concedo a palavra ao Deputado Célio Silveira, que me havia 

pedido. 

 O SR. DEPUTADO CÉLIO SILVEIRA - Eu quero pedir a atenção do Relator 

Setorial, porque a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno — RIDE é uma região muito próxima de Brasília e tem grandes dificuldades.  

 Tenho certeza, Deputado Nelson Pellegrino, de que na Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, formada por 41 Municípios, inclusive 

alguns de Minas Gerais e Goiás, há inúmeros cearenses que foram bem recebidos. 

Certamente, assim como os cearenses, há tantos outros que se vieram em busca de 

acomodação no Distrito Federal e se dirigiram para essa região. 

 Essa região passou a ter uma grande densidade demográfica, sem a 

infraestrutura necessária em todas as áreas que V.Exa. possa pensar, como 

saneamento básico e asfalto. É uma região que conta com mais de 8 milhões de 

habitantes, com cidades de 300 mil habitantes, como Luziânia e Águas Lindas de 

Goiás, além de Valparaíso de Goiás, que tem quase 200 mil habitantes. 

 Foi feito um pedido aqui em favor da infraestrutura dessa região, tão 

importante para Goiás e para o Distrito Federal. Se não tomarmos medidas efetivas 

para o desenvolvimento dessa região, muito em breve todos os brasileiros que 

vivem em Brasília não terão mais segurança, devido às graves dificuldades da 

região integrada do Entorno. Foram solicitados 100 milhões de reais para projetos 

de infraestrutura dessa região, que conta com 41 Municípios, e destinados apenas 3 

milhões de reais. 

 Gostaria de contar com a compreensão de V.Exa. para rever isso e convidá-lo 

para conhecer essa importante região de Goiás e do Distrito Federal, bem como de 

Minas Gerais. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Eu tenho dois problemas. Um é 

de ordem metodológica. Eu repeti no meu parecer a dotação consignada pelo 

Relator-Geral no seu relatório preliminar. Então, tratei de forma igual todas as 

emendas de bancada. V.Exa. pode olhar no meu relatório que eu dei um tratamento 

isonômico a todas as emendas, destinando um valor igual. Esse é o primeiro 

problema.  
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 O segundo problema é que a emenda que foi apresentada pela bancada está 

entre as emendas que vão buscar recurso justamente na reserva de contingência, 

na qual não se tem de onde tirar. 

 Por isso, o meu parecer, infelizmente, foi no sentido de não acolher. 

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

 Submeto a matéria à votação. 

 Em votação na representação do Senado Federal o parecer do Relator aos 

Destaques de nºs 1 a 17, que receberam parecer pela rejeição. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados...  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não, Sr. Presidente, não foi o que ele 

falou, não. Não foi isso que ele falou, não. 

 Os Destaques nºs 12, 13 e 14, que são do Deputado Raimundo Gomes de 

Matos, ele ressalvou. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quais são os 

rejeitados? Quantos destaques foram apresentados, Sr. Presidente?  

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Eu remeti para o Relator-Geral. 

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

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, todos os 17 

estão rejeitados? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Todos os 17 estão rejeitados. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não pode, Sr. Presidente. Ele acabou 

de dizer o contrário. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele rejeitou e indicou. Ele indicou. 

 Agora, não é mais como era antes. Eles não têm dinheiro. Então, ele está 

indicando. Ele diz: “Olha, Relator...” 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. indica ao Relator-Geral. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ele indicou os três de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Indica ao Relator-Geral... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, reafirmo o que 

eu disse anteriormente: nós estamos fazendo figura decorativa ao apresentar 

destaques. Nós otimizaríamos o tempo se V.Exa. e esta Comissão tivessem dito o 

seguinte: “Não adianta apresentar destaque”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não. O destaque pode ser 

aprovado. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Como se pode 

admitir... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O destaque pode ser 

aprovado. Ele não precisa ser rejeitado. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quando há destaque 

para retirar recurso de reserva de contingência, isso é uma coisa. Mas quando se 

tira de uma programação de um Estado para outro Estado, sinceramente, é 

extrapolar os limites da capacidade do Relator. Tirar mais de 150 milhões de um 

Estado e destiná-los para a Bahia é inadmissível! 

 Isso não vai ficar assim. Alguma coisa vai acontecer! A nossa bancada vai 

obstruir, a partir da próxima semana, essas votações no plenário desta Casa.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está bom. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Por mais justificativa 

que ele tenha dado ontem, de que precisa revitalizar o Rio São Francisco... Eu 

concordo. Eu concordo plenamente em tirar recursos do Ceará e destiná-los para 

Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco. Não é só na Bahia que há o Rio São 

Francisco. 

 A arguição que o Deputado usou ontem foi de que esse recurso sairia, senão 

no Ceará não haveria água, porque não haveria revitalização nas margens do Rio 

São Francisco na Bahia. Tudo bem, concordo. Então, eu concordo em V.Exa. tirar 

do Estado do Ceará e remeter para Minas Gerais, que é onde nasce o Rio São 

Francisco, porque senão nem na Bahia vai haver água. 

Não há justificativa, Deputado! Qual justificativa V.Exa. dá para fazer esse 

remanejamento? 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - V.Exa. quer uma justificativa? 

Eu posso lhe dar. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quero. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Primeiro, V.Exa. não é novato, 

não é neófito nesta Comissão e sabe muito bem como é que ela funciona. O Relator 

Setorial só pode acolher ou emenda de bancada ou emenda de Comissão. Não 
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tinha nenhuma emenda de bancada nem emenda de Comissão da bancada de 

Minas Gerais em relação a ações de revitalização do Rio São Francisco, mas tinha 

uma emenda da bancada da Bahia. A maior parte do Rio São Francisco passa no 

Estado da Bahia. 

 Volto a dizer, os estudos necessários para a revitalização custariam 800 

milhões de reais por ano, durante 10 anos. Seriam 8 bilhões de reais necessários. É 

um primeiro esforço que está sendo feito. 

 Segundo, eu adotei um critério isonômico para não discriminar nenhuma 

bancada, a não ser as emendas que tinham um valor menor do que 1 milhão de 

reais. E aí eu não cortei de Estado nenhum, e de nenhum programa. Para não 

prejudicar, eu fiz um corte linear para poder fazer os remanejamentos necessários 

em todos os Estados. Isso não compromete, V.Exa. sabe muito bem, inclusive 

porque o Regimento Interno estabelece qual é o percentual que pode ser cortado 

para não inviabilizar um programa. Estabelece inclusive qual é esse percentual. E 

esse percentual não foi sequer atingido, e muito longe inclusive desse percentual foi 

observado. A resolução coloca claramente até onde você pode cortar e até onde 

você não pode cortar para não prejudicar o programa. Então, não prejudica o 

programa, não prejudicará o programa. E o corte foi linear. 

A emenda do Estado da Bahia foi acolhida porque existia uma emenda da 

bancada da Bahia. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quanto foi cortado da 

Paraíba? 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - E não existia emenda da 

bancada do Ceará. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quanto foi cortado da 

Paraíba? 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Hein? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quanto foi cortado da 

Paraíba? 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Todos tiveram um corte linear 

de 20%. Houve um corte linear em todos. 
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 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Os 150 milhões de 

reais não representam os 20%, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Em todos os programas foi feito 

um corte linear, com critério isonômico, para não discriminar nenhuma bancada, 

nenhum Estado, nenhum programa. O único critério que nós adotamos foi o de não 

cortar emenda a menos de 1 milhão de reais, porque era um corte (ininteligível), 

uma coisa significativa. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Mas isso não era 

emenda da bancada do Ceará, mas da programação do Ministério. Não é emenda 

de bancada. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Não tinha emenda de Minas 

Gerais. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Não é emenda de 

bancada. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Eu estimulo inclusive a 

bancada de Minas Gerais a apresentar, no ano que vem, entre as suas 18 — não sei 

quantas, porque há uma variação de Estado para Estado —, uma emenda para a 

revitalização. Eu acho até que é necessário mesmo, porque é nascente do rio. 

 Então, eu acolhi porque havia uma emenda da Bahia, e foi o que me permitiu 

fazer. E V.Exa. sabe muito bem, só se pode acolher emenda ser for apresentada ou 

por bancada ou por Comissão. Eu trabalhei com o instrumental que tinha e procurei 

fazer da melhor forma possível 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Nelson Pellegrino, só para 

ajudar... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu também quero ajudar, porque 

eu não sou de nenhuma das duas bancadas. Eu posso tentar ajudar, porque não 

sou de nenhuma das duas bancadas. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Nelson Pellegrino, primeiro, 

o que o Deputado Raimundo Gomes de Matos está colocando com muito vigor é o 

seguinte: V.Exa. não está inviabilizando o programa, V.Exa. está inviabilizando a 

transposição. Se não houver recurso para a transposição naquele primeiro trecho, 

que é uma emenda de 54 milhões de reais, ela não se conclui. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 66

 Segundo, todos desta Comissão sabem que há uma margem de manobra 

tanto dos Relatores Setoriais quanto do Relator-Geral, sempre houve. Então, caberia 

uma suspensão para uma conversa entre V.Exa. e o Deputado Cacá Leão para 

encontrarmos um consenso que pudesse pelo menos garantir essas obras, porque 

não adianta postergar mais ainda. V.Exa. não está inviabilizando o programa, mas 

está inviabilizando a transposição, dessa forma. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Deputado, primeiro, eu acho 

que não está sendo inviabilizado nem o programa nem a transposição, porque 20% 

não inviabiliza. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Neste caso, está. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Nós conhecemos muito bem o 

que é execução orçamentária. Muita coisa que está aqui e não vai ser nem 

realizado. E nem se realizam 100%. Todo mundo aqui sabe disso, e V.Exa. é um 

dos mais experientes desta Comissão. 

 Agora, assim como nós fizemos o corte na programação do Ceará, houve 

corte também em outros Estados. Inclusive na Bahia, eu cortei também!  

 A questão concreta aqui é a seguinte: eu fiz a remissão para o Deputado 

Cacá Leão. Evidentemente, é uma sugestão. E estou até aberto a dialogar, num 

segundo momento, com o Deputado Cacá Leão e com a bancada do Ceará. Agora, 

neste momento, eu adotei um critério isonômico. Foi, portanto, neste sentido: as 

emendas outras não tinham como ser recompostas, porque a fonte indicada não tem 

recurso; e as outras três eu tive dificuldade de remanejar. Então, eu remeti para o 

Deputado Cacá Leão. Vamos, num segundo momento, dialogar com o Relator-Geral 

para verificar como podemos tentar fazer algum nível de recomposição. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Perfeito. Se V.Exas. 

concordarem, eu encerro a discussão. 

 O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO - Só para concluir, as três 

emendas representam 200 milhões de reais. Se tivesse sido colocado que uma das 

três era prioridade... Isso não foi colocado para o Relator Setorial em momento 

algum. Foram apresentadas três emendas, no total de 200 milhões de reais. Isso 

significa 40% do que eu tinha para tudo. 
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 Então, também quero fazer uma observação crítica, fraterna, aos 

companheiros do Ceará, que poderiam ter chegado e dito: “Olha, esse programa 

aqui é fundamental, 10 milhões ou 20 milhões aqui podem inviabilizar. Vamos ver 

isso aqui.” Em momento nenhum foi colocado isso para mim. Agora é que está 

sendo levantado. Realmente, se tivessem chegado e dito: “Olha, se colocar 20 

milhões aqui não inviabiliza”, poderíamos até ter dialogado. É por isso que estou 

remetendo para o Relator-Geral, para tentarmos fazer esse ajuste mais adiante. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

Vou colocar em votação. 

 Em votação os destaques, em globo, com o voto do Relator pela rejeição, na 

representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que os rejeitam e acompanham o Relator permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados, com o voto contrário dos Deputados Danilo Forte, Célio Silveira, 

Raimundo Gomes de Matos e Hildo Rocha. 

 Como os destaques foram rejeitados na representação Câmara dos 

Deputados, eles não precisam ser apreciados na representação do Senado Federal. 

 Vamos ao Relatório Setorial da Área Temática V - Agricultura, Pesca e 

Desenvolvimento Agrário. 

 O Relator Setorial é o Deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná. 

 O relatório setorial foi apresentado, a discussão foi iniciada e encerrada 

preliminarmente. Foram apresentados 12 destaques. 

 Antes de conceder a palavra ao Relator, o Deputado Evandro Roman, vou 

colocar em votação o relatório, ressalvados os destaques. Se desejarmos discuti-lo, 

nós discutiremos apreciando os destaques. 

 Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados, 

ressalvados os destaques. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação o relatório na representação do Senado Federal. 
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 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Concedo a palavra ao Relator, Deputado Evandro Roman, para que possa 

proferir o seu parecer em relação aos destaques apresentados, que são os de nºs 1 

a 12. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO ROMAN - Sr. Presidente, senhoras e 

senhores, eu só gostaria de dizer que esta Relatoria contou com um total de 853,1 

milhões de reais recebidos do Relator-Geral para atendimento das emendas 

apresentadas, sendo 454,5 milhões de reais para emendas individuais e 313,2 

milhões de reais para emendas de bancadas estaduais, consideradas obrigatórias, 

as impositivas, restando 85,4 milhões de reais para um trabalho de remanejamento 

entre as emendas de bancada e de Comissões. 

 Levando em consideração essas ações e analisando todos os destaques, eu 

vou pela rejeição dos 12 destaques, por ter o entendimento de que não temos mais 

recursos, sabendo que ficaram 85 milhões de reais. 

Eu priorizei um trabalho junto às Comissões e coloquei, num nível de 

coerência, um mínimo de 200 mil reais para as emendas de bancada — a todas, de 

maneira uniforme — para que deixássemos pelo menos a janela dela. 

 Sr. Presidente, meu voto é pela rejeição dos 12 destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Em votação os destaques, em 

globo, com o voto do Relator pela rejeição, na representação da Câmara dos 

Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu estou votando os 

destaques, Excelência. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. queria discutir os 

destaques? 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, vou retornar para 

V.Exa. discutir. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não foi dada a oportunidade de 

discussão. V.Exa. foi direto para a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como eu percebi que ninguém 

tinha se manifestado, eu... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - (Riso.) É que não me foi dada a... 

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

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Obrigado, Presidente. 

 Na verdade, são duas emendas da nossa Comissão. 

 Eu gostaria de dizer que, além do debate geral que eu já apresentei antes, 

nós nos esforçarmos para termos mais recursos para o Orçamento, dialogamos com 

a nossa Comissão e compreendemos a situação posta aos Relatores Setoriais. Mas 

eu preciso registrar que esse foi um esforço da nossa Comissão. Fizemos juntos, 

sob a coordenação da própria Deputada Carmen Zanotto, que fez todo o esforço 

para inclusive ouvirmos os pareceres das demais Comissões em relação às 

emendas, que nós construímos entre nós. Na verdade, Senador, estou fazendo um 

apelo em relação à nossa emenda, que nós Deputados votamos. 

 Em relação a essas emendas, no tema do INCRA, que era promoção de 

educação no campo, nós havíamos solicitado 34 milhões de reais, mas, na verdade, 

temos 1 milhão de reais. De fato, para o programa nacional, 1 milhão de reais é 

muito pouco. Nós havíamos solicitado 34 milhões de reais pela Comissão. 

 O outro tema que nós havíamos colocado — e esse foi um tema recorrente 

aqui — é o apoio a tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e 

para produção de alimentos na zona rural. Inclusive, esse é um tema em que toda a 

bancada do Nordeste trabalhou, para haver mais programas de acesso à água. Nós 

do Sul também colocamos uma emenda, porque se trata de água em agricultura 

familiar, o que é necessário em várias regiões do Sul do País. Esse não é só um 

tema do Nordeste, mas nacional. Nós também tínhamos alocado duas emendas, 

uma de 70 milhões de reais e outra de 164 milhões de reais, o que somava 234 

milhões de reais. E nós temos aqui, na verdade, duas emendas de 100 mil reais. 
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Então, nós temos 200 mil reais. V.Exas. hão de convir que esse valor vai fazer muito 

pouco para o País do ponto de vista da água. Eu sei que esse tema já foi debatido, 

mas eu precisava registrá-lo.  

 O meu grande tema aqui engloba dois aspectos. E nós precisamos debatê-los 

em relação ao Orçamento. Talvez, neste período, esta Comissão precise avançar 

para elaborá-lo. Eu vejo que há duas críticas e observações que engessam a 

questão. A primeira é o teto de gastos. A Consultoria vai dizer: “Nós estamos no teto 

do gasto”. A assessoria vai dizer: “Não é possível colocar, porque há o teto de 

gastos”. E o Deputado não pode extrapolar porque existe o teto de gastos. 

 Então, na verdade, — eu quero alertá-los e, por isso, já fiz duas vezes essa 

fala aqui — no primeiro dos 20 anos do teto de gastos, de congelamento, esta 

Comissão fazer um bem ao País, levar para o Congresso Nacional e dizer o 

seguinte: “Sr. Temer, esta emenda constitucional do teto de gastos vai ajudar o 

programa fiscalista, que interessa aos banqueiros, paga os juros aos rentistas, mas 

não vai ajudar os programas que nós estamos debatendo aqui”. 

 Senadores, hoje à noite nós só estamos debatendo que falta dinheiro para a 

segurança, para a agricultura, para a saúde, para a água. E vamos olhar os bilhões 

de reais que vão para áreas, como juros e rolagem da dívida. E o teto de gastos nos 

limita.  

 Eu quero insistir para que esta Comissão elabore uma análise que vai ser boa 

para o País, para nós acabarmos com essa posição. Este é o primeiro ano dos 20 

anos. Nós temos mais 19 anos. Esse é o primeiro ponto. 

 E o segundo, para nós, de fato, acharmos que ainda vai ser feito um esforço 

pelo Relator — várias pessoas já estão falando isso —, e nós também vamos fazer 

esse esforço... Mas, nos dois programas em que a nossa Comissão trabalhou, que 

eram exatamente a educação no campo e água, cisternas e programas sociais, os 

recursos ficaram ínfimos. 

 Então, eu preciso fazer esse registro até para defender o que nossa 

Comissão aprovou para os nobres Relatores setoriais. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito bem, feito o registro, 

então, encerro a discussão. 

 Em votação em globo os destaques, com o voto do Relator pela rejeição. 
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 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas que rejeitam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados com o voto contrário do Deputado Bohn Gass. 

 Como foi rejeitado na Câmara dos Deputados, não é preciso ir à votação na 

representação do Senado Federal. 

 Concedo a palavra ao Deputado Evandro Roman. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO ROMAN - Quero só agradecer ao Deputado 

Bohn Gass pelo posicionamento. Eu entendi perfeitamente a linha do registro do 

Deputado.  

 Quero dizer que uma das emendas em que foram sugeridos 134 milhões de 

reais era uma emenda de remanejamento. Mas, na principal emenda — uma 

emenda junto ao INCRA para a obtenção de imóveis rurais e para a criação de 

assentamentos da reforma agrária —, dos 85 milhões de reais, nós colocamos 30 

milhões de reais. Eu tenho certeza de que o Deputado Bohn Gass realmente viu a 

coerência a que nós submetemos a ação.  

 Só para ter o fechamento, eu diria que a colocação feita pelo Deputado Bohn 

Gass é pertinente. Com a lei do teto, que retirou um orçamento fictício por meio da 

Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, nós passamos a ter, Sr. 

Presidente, um verdadeiro orçamento. Eu diria que antes trabalhávamos com algo 

chamado de pacto de mediocridade: o Governo fazia de conta que nos dava um 

orçamento, nós fazíamos de conta que tínhamos recursos e os distribuíamos 

conforme as emendas. Ninguém complicava a vida de ninguém. Numa linha bem 

mais popular, poderíamos utilizar até a chamada Lei Vampeta.  

 Por muitos anos, nós sofremos aqui de algo que não era verdadeiro. Hoje, 

estamos trabalhando com um orçamento verdadeiro, com os pés no chão. E tivemos 

a oportunidade de trabalhar de forma bastante coerente.  

 Agradeço realmente a colocação do Deputado. Eu entendo a sua sugestão. 

Desta forma, encerro a minha fala.  

 Obrigado, Sr. Presidente.  

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

Deputado Evandro Roman, pelo relatório.  
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 Seguindo com a nossa pauta, vamos deliberar agora o relatório setorial da 

temática VI.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E os destaques, já acabaram? 

(Pausa.) Então eu posso comentar?  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. quer comentar o quê? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É que havia o destaque do 

(ininteligível).  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Os destaques já foram 

rejeitados. Eu já estou deliberando a temática desenvolvimento urbano. 

 (Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Misael Varella, 

V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Presidente, pela ordem, peço a 

V.Exa. que faça a inversão da pauta. Quero manifestar meu complemento de voto 

na frente dos demais companheiros, os Deputados Hildo Rocha e Nilton Capixaba. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu submeto à deliberação dos 

Srs. Parlamentares que compõem esta Comissão a possibilidade de inversão da 

pauta. A solicitação é do Deputado Misael Varella. Se houver concordância, ele vai 

apresentar o relatório da educação.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Quem é o Relator? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Relator é o Deputado Misael 

Varella, que já foi Relator ad hoc. Ele está preparado e apto a apresentar o relatório. 

Eu consulto V.Exas. se há concordância.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Há concordância.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, eu queria só... 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Sr. Presidente, quero 

só um esclarecimento, por gentileza. Deputado Hildo Rocha, por gentileza, tenho só 

uma questão de procedimento. Eu queria saber em que momento nós vamos fazer a 

avaliação dos destaques da temática XI, do meio ambiente.  

Eu concordo desde já que o Deputado Misael possa fazer a leitura da 

conclusão dos destaques da educação, Sr. Presidente. 
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente, eu concordo também, mas poderíamos seguir a ordem de ontem. Eu 

queria ler o meu depois do da educação. Eu concordo. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vamos logo votar o do Deputado 

Misael? 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, vamos fazer tudo 

esta noite, quanto a esses destaques?  

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vamos. 

(Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.) 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

concordo com a educação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos seguir a pauta, 

Deputado Misael, porque é melhor assim.  

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Todo mundo concordou, chefe! 

Vamos votar logo a educação! 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nós 

concordamos.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos seguir a pauta.  

Relatório setorial, área temática Desenvolvimento Urbano. Relator: Deputado 

Hildo Rocha. O Relator Setorial apresentou seu relatório, a discussão foi iniciada e 

encerrada preliminarmente. Foram apresentados 13 destaques.  

Vou colocar em votação o relatório do Desenvolvimento Urbano.  

Como existem obras inacabadas nesse relatório, está em votação o relatório 

na representação da Câmara dos Deputados, ressalvadas as obras inacabadas e 

com indícios de irregularidades graves.  

Os Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado.  

Em votação no Senado Federal.  

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado.  

Agora, sim, submeto à votação o relatório, ressalvados os destaques.  
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Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Em votação na representação do Senado Federal.  

Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Como eu já mencionei, ao relatório do Deputado Hildo Rocha foram 

apresentados 13 destaques.  

Passo a palavra ao Relator, para apresentar o seu parecer aos destaques.  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - São 13. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, foram só 13 destaques. 

Nós rejeitamos todos os destaques apresentados, porque eles estão em busca de 

uma fonte para viabilizá-los, e a reserva de contingência os inviabiliza. Eu não posso 

usar verba de contingência, não tenho poder para isso. A fonte que eles 

apresentaram para que pudéssemos alocar recurso para atender às despesas 

constantes nesses destaques é justamente a reserva de contingência. Nós não 

temos competência para deslocar recursos dessa fonte, que é da reserva de 

contingência. 

Portanto, nós rejeitamos todos os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como V.Exas. perceberam, o 

Relator, Deputado Hildo Rocha, apresenta parecer pela rejeição dos destaques. 

Eu coloco em votação em globo os destaques com o voto do Relator pela 

rejeição, na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Deputados e as Deputadas que concordam com o parecer do Relator pela 

rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Como foi rejeitado o parecer na Câmara dos Deputados, não há necessidade 

de ir ao Senado Federal. 

Agradeço ao Deputado Hildo Rocha. 

Deputado Misael Varella, V.Exa. quer insistir na inversão de pauta? 
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Antes de V.Exa. se manifestar, eu consulto ao Plenário se há unanimidade 

com relação à inversão de pauta, porque, para mim, é o que menos importa neste 

momento. Se houver acordo, entendimento, eu já concedo a palavra a V.Exa., que 

terá a palavra para apresentar... Desculpe-me, Deputado. 

Relatório Setorial da Área Temática nº 3. Educação e Cultura.  

O Relator Setorial é o Deputado Misael Varella, que apresentou o seu 

relatório. A discussão foi iniciada e encerrada preliminarmente. Foram apresentados 

39 destaques. O relatório setorial da área temática de educação e cultura está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados evidentemente 

os destaques. 

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria fazer uma observação. Eu 

quero discutir. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu também gostaria de discutir, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas o relatório já foi lido, 

discutido, e já foi encerrada a discussão. A discussão poderá ser feita... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nos destaques. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Nos destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Mas os destaques não estão 

em deliberação ainda. Eu estou aprovando... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ressalvados os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O relatório, ressalvados os 

destaques. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero discutir os destaques. 

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

discutir. 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  
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O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não só podemos, como 

devemos discutir. Mas eu estou seguindo a ritualística que nós iniciamos com todos 

os demais relatórios. 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Prossiga, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Há um complemento de voto 

que V.Exa. vai apresentar agora, que não apresentou na reunião anterior. 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Perfeitamente, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Então, tem razão quem me 

abordou em função do complemento de voto. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - É isso. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Passo a palavra ao Relator, 

Deputado Misael Varella, para apresentar o seu complemento de voto. 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Obrigado, mais uma vez, Sr. 

Presidente Senador Dário Berger. Agradeço também aos demais companheiros aqui 

presentes. 

Faço a minha complementação do voto do Relatório Setorial da Área 

Temática III:  

“I - Dê-se a seguinte redação ao item 5.1, 6 e ao Anexo I do Relatório 

apresentado:  

5-1 Dos recursos para o atendimento às emendas  

(...)  

Com exceção da descentralização de R$47,9 milhões da unidade 

orçamentária ‘26101— Ministério da Educação — Administração Direta’ para as 

unidades federais de ensino superior, conforme mais adiante detalhado no item 6 

deste relatório, resolvemos preservar integralmente as programações dos Ministérios 

da Educação e da Cultura. Esses R$47,9 milhões foram utilizados para atender as 

ações de expansão e reestruturação das universidades objeto de emendas coletivas 

de bancada não impositivas, conforme explicitado no item 6. 

(...) 

6 - Acordo para assegurar dotações específicas para a reestruturação e 

expansão das unidades federais de ensino  
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Ao analisar a proposta orçamentária do MEC restou constatada, de forma 

inédita, a centralização na administração direta do MEC de quase a totalidade dos 

recursos destinados à reestruturação e expansão das instituições federais de ensino 

superior (ação ‘8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino 

Superior’).  

Entendemos que diante da escassez de recursos, na elaboração do projeto 

da lei orçamentária, optou-se por priorizar a unidade central do sistema. No entanto, 

não podemos deixar de reconhecer que essa concentração, na magnitude que foi 

feita, reduz substancialmente a capacidade de organização e planejamento das 

unidades de ensino, o que pode trazer prejuízos à continuidade dos investimentos. 

Essa questão foi objeto de discussão nas várias reuniões em que estivemos 

com diversos dirigentes de universidades federais. Ficou evidente a preocupação no 

sentido de encontrar uma solução para a falta de recursos em investimentos nas 

mencionadas instituições de ensino. 

Desse modo, em atenção às reivindicações recebidas, e com o fundamental 

apoio do relator- geral, construímos um acordo para assegurar que cada unidade de 

ensino superior federal tenha uma dotação específica para continuar o processo de 

reestruturação e expansão de suas instalações.  

Assim, propõe-se redistribuir parte dos recursos (R$47,9 milhões) alocados 

na administração direta do MEC às unidades orçamentárias das referidas 

instituições, de modo a assegurar que as universidades detenham ao menos 50% 

dos recursos para investimentos, conforme demonstrado no Anexo I. 

Devido às limitações constantes do parecer preliminar, esta Relatoria Setorial 

só pôde atender, nesta fase do processo, àquelas unidades de ensino que 

receberam emendas das respectivas bancadas. As demais unidades serão 

atendidas na fase do Relator Geral.  

Portanto, decidimos remanejar R$47,9 milhões da programação orçamentária 

‘12.364.2080.8282.0001 — Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de 

Ensino Superior — Nacional’ da unidade orçamentária 26101 — Ministério da 

Educação — Administração Direta, para as universidades federais que receberam 

emendas no âmbito desta área temática e que não possuem subtítulo com 
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destinação específica. O detalhamento dos valores redistribuídos para as 

universidades, por esta Relatoria Setorial, encontra-se relacionado na Tabela XIX. 

Tabela XIX: Remanejamento de R$47,9 milhões da Unidade Orçamentária 

26101 Ministério da Educação — Administração Direta, GND 4, funcional 

programática ‘12.364.2080.8282.0001 — Reestruturação e Expansão de Instituições 

Federais de Ensino Superior — Nacional’ 

(...) 

É importante salientar que, dessa maneira, o saldo final do atendimento às 

emendas de bancada relacionadas na Tabela XIX resulta da soma do valor 

remanejado da administração direta do MEC com a parcela recebida pela emenda 

referente à distribuição dos recursos repassados a essa área temática pelo Relator 

Geral para atendimento das emendas coletivas (item 19.1 do parecer preliminar). 

Quanto ao critério de repartição dos recursos entre as unidades 

orçamentárias, optamos por utilizar a mesma proporção utilizada pelo MEC, a qual 

leva em consideração o tamanho da estrutura e o número de estudantes 

matriculados nas instituições. 

Pelas razões expostas, e dada a importância das instituições federais de 

ensino superior para o desenvolvimento do País, esperamos que o acordo aqui 

descrito receba o apoio dos nobres pares. Convém anotar que, para implementá-lo, 

será necessário autorizar o Relator Geral a efetuar o remanejamento dos recursos 

conforme apresentado no Anexo I deste relatório. 

(...) 

II. Inclua-se o seguinte item no relatório apresentado: 

7. Recomendação ao Relator Geral 

Em decorrência da reestimativa da receita do PLOA 2018 aprovada por esta 

Comissão, e considerando os limites para as despesas primárias impostos pelo art. 

107 do ADCT, excetuadas as elencadas no § 6º do referido dispositivo, dentre as 

quais a complementação da União ao FUNDEB, esta Relatoria, com vistas ao 

desenvolvimento da educação básica e com fundamento nos itens 10.III.p, 10.III.u, 

16.II e 18.III do parecer preliminar ao PLOA 2018, recomenda ao Relator Geral 

analisar a possibilidade de destinar recursos à dotação 0E36 — Complementação 
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da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB — Nacional. 

III. As alterações desta complementação de voto produzem efeitos nos 

anexos do relatório apresentado. 

Sala da Comissão Mista, 6 de dezembro de 2017. 

Relator Setorial” 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu queria fazer só um 

questionamento primeiramente. 

Como foi lido só o numeral das rubricas, se o Relator pudesse identificar as 

unidades que estão nesses numerais, seria melhor para a nossa compreensão do 

local para onde foi destinado esse remanejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exa. tem como atender a 

essa solicitação do Deputado Danilo Forte? 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Desculpe-me, Deputado Danilo 

Forte. Eu estava conversando com a assessoria e não ouvi a sua solicitação. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Danilo, V.Exa. 

poderia repetir a solicitação? 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O nosso amigo da Consultoria fez o 

favor de trazer com presteza a relação. Então, fico satisfeito com o que estou lendo, 

mas acho que, para a compreensão dos demais, seria bom que ela fosse distribuída. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Enquanto V.Exa. lê, passo a 

palavra ao Deputado Caio Narcio e, em seguida, ao Deputado Bohn Gass e a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, eu quero agradecer a 

oportunidade de falar e cumprimentar o meu colega Deputado Misael Varella, que 

hoje cumpre a missão de substituir o Senador Davi Alcolumbre — e fico feliz que ele 

o faça. 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Obrigado. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Quero enaltecer a iniciativa do Relator 

Setorial, que inova ao fazer a transferência direta de recursos que vinham do 

Ministério da Educação anteriormente. 

Por meio do quadro que foi lido aqui, percebe-se que houve uma pactuação 

para que parte desses recursos fosse diretamente voltada às universidades. O que 
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eu estou entendendo com o relatório — corrijam-me se eu estiver equivocado — é 

que, no primeiro momento, a distribuição foi feita a partir do que foi pactuado, ou 

seja, se havia emenda e possibilidade de o Relator Setorial remanejar, ele assim o 

fez, e, na segunda etapa, o compromisso ficou com o Relator Deputado Cacá Leão, 

que eu quero cumprimentar porque, por diversas vezes, participou de audiências 

públicas conosco, atendendo às diversas demandas, tanto dos institutos federais 

quanto das universidades públicas federais. Eu entendo esse posicionamento como 

uma demonstração clara do interesse da Comissão Mista de Orçamento em garantir 

boa parte dos recursos, para que a execução ocorra. Quero cumprimentá-lo por 

essa iniciativa. 

Gostaria de dialogar com o nosso Relator porque senti falta de um 

atendimento mais vigoroso com relação às emendas de Comissão. 

As emendas de Comissão eu entendo que têm caráter nacional, atendem à 

Comissão Temática em que Parlamentares de todo o Brasil discutem prioridades 

para a educação. E eu entendi que esse atendimento ficou abaixo do esperado. 

O nosso Deputado Bohn Gass me disse que fez uma emenda, um destaque, 

para que fosse reavaliada essa questão. E eu cito aqui emendas de Comissão da 

Câmara dos Deputados para as quais o atendimento foi quase simbólico, quando se 

fala em educação básica: atendimentos no valor de 1 milhão de reais, aquisição de 

veículos, fomento ao desenvolvimento da educação profissional no valor de 500 mil 

reais. Quer dizer, 1 milhão de reais também de atendimentos. A reestruturação das 

instituições federais superiores ficou com o atendimento de cerca de 10 milhões de 

reais. 

Então, eu gostaria, se possível, a partir da sensibilidade do Relator, que 

pudéssemos, de alguma maneira, redistribuir com uma atenção maior as emendas 

de Comissão, que têm caráter nacional. A partir desse caráter nacional, elas dão 

uma visão do Parlamento, para que sejam atendidas essas áreas que são 

fundamentais. 

Chamo a atenção para a educação básica, mencionada aqui no relatório de 

receitas do Senador Ataídes, para que, obviamente com a aquiescência do Relator 

Setorial, mas que só poderá ser consumado com o compromisso do nosso Relator 
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Geral, pudéssemos usar parte dessa receita para sinalizar dentro do FUNDEB um 

valor considerável para fazermos um contrabalanço. 

Aí, sim, Sr. Relator, se V.Exa. cumprir esse ritual, V.Exa. vai dar um recado 

direto, juntamente com esta Comissão, de valorização da educação nos três âmbitos 

— educação superior, educação técnica e, com essa ferramenta, a educação básica 

do Brasil, que há muito tempo estava em diminuição. 

Então, neste momento, eu queria agradecer a todo o mundo e pedir a 

sensibilidade no atendimento deste destaque. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Dando continuidade à 

discussão, concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass e, em seguida, ao Deputado 

Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, colegas Deputados, nobre 

Relator, eu acho que, sem dúvida, nos últimos anos, houve ampliação — não vou 

apresentar essa estatística aqui — do ensino superior, sem abandonar o ensino 

básico, fundamental e médio, no sentido dos institutos federais tecnológicos, o que 

dialoga bem, Deputado Caio Narcio, com a questão técnica; com as universidades, 

que passaram a ter ampliações em inúmeros programas; e também com cursos 

novos que apareceram, que foram construídos. Eu cito um, que é, por exemplo, o 

curso de Medicina. 

Nós tínhamos neste País a obediência a uma coordenação conservadora, não 

em todos setores, mas no setor médico, que impedia que os Governos ampliassem, 

criassem cursos novos, por exemplo, de Medicina no País. Nós rompemos isso no 

Governo da Presidenta Dilma. Nós abrimos vários cursos de Medicina, tanto nas 

universidades federais, como em universidades comunitárias ou particulares. Agora 

eu vi, com tristeza, dias atrás, que o Governo Temer assinou uma medida para que, 

nos próximos 5 anos, não tenhamos novos cursos de Medicina. E o País precisa de 

médicos. Então, isso é uma contradição. 

Nós defendemos e fizemos um destaque a esta emenda aqui porque nós 

queremos mais investimentos para estruturar e ampliar o ensino superior. E aqui 

está tendo congelamento de novo, cortes de novo. 
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Então eu agradeço neste sentido. Eu estou defendendo emendas de 

Comissão, o que é regra aqui. Não estou defendendo emenda particular, 

absolutamente, aqui.  

Eu não li o adendo, mas li a observação, e eu queria que o Relator pudesse 

me confirmar o que a ANDIFES fez. A ANDIFES são os nossos reitores das 

universidades País afora. Eles estavam aqui, e qual foi a observação que eles 

fizeram, que eu concordei com a crítica deles? Havia uma concentração de recursos 

no MEC, e não havia a distribuição desses recursos para as universidades.  

Então se fosse preciso abrir, Deputada Professora Dorinha, um laboratório 

numa universidade, esse recurso se encontrava no MEC, não estava alocado para 

essa universidade. Então a gestão democrática das universidades, com a 

participação das universidades, desapareceu, porque os recursos ficaram 

concentrados, e ficaria muito ao arbítrio do Ministro liberar ou não. Nós queríamos 

um critério mais amplo, que foi construído, na própria Associação, na ANDIFES, 

como coordenação, em nome de todas as universidades do País.  

Então, eu queria só dialogar, porque a nossa observação é essa: seria 

preciso aumentar o valor. O valor ficou em torno de 10 milhões de reais nessas 

rubricas para reestruturação e expansão das instituições federais. O pedido era de 

500 milhões de reais numa e 400 milhões de reais na outra, então ficou muito 

aquém do solicitado, mas a descentralização...  

E para isso, Senador Dário Berger, eu queria chamar a atenção, porque é 

muito importante que as nossas universidades, que têm uma gestão, que têm um 

conselho, que têm um planejamento dos cursos que ampliam, dos laboratórios que 

têm que ter, dos equipamentos que precisam ser comprados... Como uma reitoria 

vai se preparar se ela não sabe qual a designação que ela vai ter para o ano que 

vem? Vai estar genericamente no MEC. Esse é um processo...  

Queria consultar, porque eu não tive acesso ao voto complementar do 

Relator, se ele incorporou. Eu ficaria agradecido, porque eu acho que essa é a 

construção que nós temos que fazer.  

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

Danilo Forte. 
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, eu vou repetir aqui um clichê, mas, se temos investimento 

na educação, com certeza, temos futuro. E dentro de um País com tantos 

desequilíbrios, eu acho que uma forma de compensação com relação a esses 

desequilíbrios é exatamente priorizar as ações em educação nas regiões que têm 

menor volume de recursos e de investimentos, do ponto de vista do 

desenvolvimento econômico. E nós, do Nordeste, temos uma distorção muito 

grande, porque no Nordeste vive um terço da população brasileira, e respondemos 

por apenas 14% do PIB nacional. E a alternativa que nós temos para isso não é 

aprofundar o desequilíbrio ou a distância, é exatamente encontrar uma alternativa 

para esse equilíbrio regional. Eu não tenho dúvida, e acho que vários colegas aqui 

comungam desse mesmo sentimento, de que a educação é o principal fator de 

investimento, é exatamente onde identificamos oportunidades capazes de mudar 

essa realidade.  

Eu tenho priorizado esse trabalho. Louvo muito o trabalho que está sendo 

desenvolvido pelo Deputado e Ministro Mendonça Filho, que tem tido uma atuação 

diferenciada no Governo Temer, tem tido uma preocupação e um atendimento 

extraordinário a todas as demandas com relação a essa área, inclusive inovando, 

enfrentando preconceitos, dogmas, que são muito comuns do ponto de vista 

corporativo, que impregnam inclusive conceitos na nossa educação, e na busca de 

uma pluralidade, na busca de um foco educacional que gere crescimento e 

desenvolvimento; o Ministro Mendonça Filho tem trabalhado muito bem.  

Louvo também o trabalho do Relator, do Deputado Varella, que buscou, numa 

equação de equilíbrio, compatibilizar diversas regiões e diversos pedidos e diversos 

pleitos, principalmente no que diz respeito ao ensino universitário. Só que nós temos 

algumas áreas em que há mais investimento, portanto, há maior demanda de 

recursos. Por exemplo, na Universidade Federal do Ceará nós estamos implantando 

quatro campi, numa interiorização do ensino universitário no nosso Estado, que são 

o campus de Russas, o campus de Crateús, o campus de Sobral e o campus de 

Itapajé, o que demanda uma possiblidade maior de investimento. Então, o que eu 

rogo, o que eu peço aqui é que haja uma preocupação com isso, porque esses 

campi já estão sendo implantados, parte deles, inclusive, em fase já de conclusão, e 
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demandam um volume de recursos maior do que essa equação numa razão 

aritmética em que foram distribuídos, inicialmente, esses recursos suplementares.  

Portanto, eu pediria uma revisão com relação a isso, para que houvesse, para 

as regiões onde há maior demanda, maior aplicação, um maior volume de recursos, 

necessário para a conclusão dessas obras, e a efetivação desses cursos, já que 

também estão implantando cursos de formação, e isso demanda professor, 

demanda servidor, demanda laboratório, demanda custeio, e é necessário que haja 

um investimento maior com relação a isso. 

Eu pediria, então, se o Relator pudesse, que fizesse uma revisão conceitual 

com relação não só à razão aritmética com que foram distribuídos os recursos, mas 

também à razão de valorização, no sentido de dar eficiência a esses campi que 

estão em implementação, até porque nós temos emendas em volumes bem 

superiores aos que foram atendidos. O valor que foi atendido de suplementação, de 

apenas de 3,5 milhões de reais, no caso da Universidade Federal do Ceará, é quase 

insignificante para o volume de recursos que são necessários. Nós temos, na nossa 

emenda de bancada, uma solicitação de algo em torno de 70 milhões de reais. É 

lógico que eu sei que não se poderá atender no todo, mas se pudermos, pelo 

menos, nos aproximar de um valor que seja um ponto de equilíbrio... No ano 

passado, nós tivemos uma emenda de 46 milhões de reais. Se tivéssemos um valor 

aproximado com relação a isso, com certeza, haveria um conforto maior com relação 

à execução dessas obras e à entrega desses equipamentos para essa juventude, 

que tanto merece, que precisa de oportunidades para ter um futuro melhor. 

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

Forte.  

Passo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, na verdade, o Deputado Caio Narcio reforçou, mas eu queria agradecer 

a inclusão no relatório do Deputado Misael de uma demanda que eu apresentei: que 

os recursos que foram apresentados no relatório de receita como suplementação, 

como recurso disponível — o Deputado Misael cumpriu o que foi acordado, fazendo 

uma recomendação ao Relator Geral — fossem destinados à complementação do 

FUNDEB, porque há a nossa preocupação com o corte de investimentos na 
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educação básica. E com a possibilidade de esse recurso ser adicionado à 

complementação do FUNDEB, serão acrescidos, além dos Estados que já são 

atendidos na complementação, também o Rio Grande do Norte, Minas Gerais e 

Mato Grosso. São os três novos Estados que receberiam complementação. E o 

Deputado Misael acolheu aqui, como foi acertado. Então quero agradecer essa 

atenção. Além dos pontos que foram levantados aqui, o Deputado Cacá já sinalizou 

a possiblidade de atendimento, dentro do que haverá disponível. 

Muito obrigada.  

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

Concedo a palavra ao Deputado Misael Varella, Relator da Área Temática 

Educação e Cultura, para complementar as informações solicitadas pelos 

Parlamentares. 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Eu gostaria de agradecer as 

observações feitas pelos Deputados Caio Narcio, Bohn Gass, Danilo Forte e pela 

Deputada Professora Dorinha, e dizer que, conforme já está aqui no relatório, das 

emendas que tinham recursos, em média, de 3 milhões, uma delas já foi atendida, a 

da ANDIFES, foi atendida em 10 milhões. Já foi um passo considerável devido à 

situação em que se encontra a nossa economia. 

Gostaria, se assim todos me permitirem, Sr. Presidente, de trazer à 

consideração de V.Exas. a conclusão do parecer da Área Temática 3, com a 

participação do assessor da Comissão, o Marcos, que me orienta a informar que 

todos os destaques foram rejeitados, por falta de recursos.  

Eu aproveito a oportunidade e submeto o relatório aqui apresentado à 

apreciação de todos e pergunto se todos concordam com ele. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou colocar em votação.  

Em votação o Relatório Setorial apresentado pelo Deputado Misael Varella, 

com um complemento de voto, na representação da Câmara dos Deputados, 

ressalvados os destaques.  

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

se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Da mesma forma, coloco em votação na representação do Senado Federal.  
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Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que concordam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o relatório, com voto contrário do Deputado Bohn Gass. 

Passamos, então, agora aos destaques.  

Vou passar a palavra ao Relator para dar parecer aos destaques.  

Deputado Misael Varella, V.Exa. tem a palavra para dar parecer aos 

destaques.  

Foram apresentados 39 destaques, de 1 a 39. Todos eles estão com o voto 

do Relator pela rejeição.  

Portanto, passo a palavra a V.Exa. para apresentar o voto de rejeição dos 

respectivos destaques.  

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Sr. Presidente, conforme havia 

comentado anteriormente, todos os destaques foram rejeitados por falta de recursos. 

É a posição final que apresento aqui para todos. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, nós temos ainda uma 

instância, que é a instância da Relatoria Geral. Não se esgota aqui, de maneira 

nenhuma, a nossa atuação e a tentativa de viabilizar os recursos na medida do 

possível e que o Relator tenha condição de assim fazer. 

Concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria só argumentar no sentido da 

defesa do destaque da expansão da Universidade Federal do Ceará em um ponto 

específico, porque é um trabalho que está sendo muito benfeito. Para V.Exas. terem 

ideia, foi implantado um curso de Engenharia de Minas em Crateús, no Ceará. O 

Estado do Ceará implantou no ano passado uma siderúrgica, a Companhia 

Siderúrgica do Pecém.  

No Ceará não havia produção de minério de ferro. Foi a partir do movimento 

em torno desse curso de Engenharia de Minas que se descobriu uma reserva 

mineral de ferro entre Quiterianópolis e Parambu, ali na Região dos Inhamuns, uma 

das regiões mais pobres do Estado do Ceará do ponto de vista de produção de 

riqueza. Tudo isto criou um ambiente propício para que nós entendamos que é 

fundamental a expansão da universidade. 
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Na minha cidade, na cidade de Itapajé, a primeira etapa do campus está 

praticamente pronta. Vão ser implantados cinco cursos. O que é mais preocupante? 

O Ceará construiu mais de cem escolas profissionalizantes de nível médio 

exatamente para capacitar, para preparar os estudantes, e 96% dos professores de 

Física dessas escolas profissionalizantes não são formados em Física. O número 

chega a mais de 80% na área de Química. Na área de Biologia também supera a 

faixa dos 70%. 

Então, esses cursos que a universidade está implantando no Município de 

Itapajé são cursos de licenciatura para a formação de professores habilitados a 

darem a esta juventude uma formação mais pontuada, mais dirigida para esse 

mercado de trabalho que advém com a implementação do complexo industrial do 

Porto de Pecém e outras indústrias que se estão implantando no Estado do Ceará.  

Esse é um casamento perfeito, porque gera mão de obra qualificada, gera 

tecnologia e ao mesmo tempo evita que essas empresas tenham que importar 

técnicos — no caso das siderúrgicas vieram técnicos da Coreia e de outras regiões 

do País e do mundo — se houver uma formação local dando abrigo a esta juventude 

que se forma no campus da universidade. 

Eu aqui ressalto a importância de continuarmos esta luta por este destaque, 

porque é muito importante para garantir a conclusão tanto do campus de Russas, 

que tem quatro cursos de engenharia, quanto do campus de Itapajé, onde serão 

implementados 11 cursos, sendo cinco já a partir do segundo semestre do ano que 

vem. O campus de Crateús tem mais quatro cursos de engenharia.  

Desta forma poderemos proporcionar para esta juventude dos filhos do 

interior do Estado do Ceará uma nova perspectiva, que não seja apenas a de clamar 

por chuva, ou de esperar por uma melhor quadra invernosa, coisa totalmente 

superada pela condição climática em que o nosso Estado é obrigado a permanecer. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Cumprimento V.Exa. pela 

manifestação.  

Consulto o Relator Misael Varella se gostaria de utilizar a palavra. (Pausa.) 

V.Exa. tem a palavra.  

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Gostaria de comentar algo com o 

nobre colega Danilo Forte. Acho que a tabela já está com V.Exa. A minha 
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complementação de voto foi na Tabela 19. Para a Universidade Federal do Ceará 

foram destinados mais 3 milhões 154 mil 808 reais de recursos além do que já tinha. 

Os demais destaques não há como atender porque, como disse, foi somente uma 

complementação. O assessor Marcos está me orientando a dizer que houve essa 

complementação. Não há como atender. 

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

Vou colocar em votação em globo os destaques com o voto do Relator pela 

rejeição. 

Na representação da Câmara dos Deputados, os Srs. Deputados que 

acompanham o voto do Relator pela rejeição permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovada a rejeição.  

Rejeitado, com o voto contra da Deputada Laura Carneiro. 

Rejeitado na Câmara dos Deputados, não há necessidade de ir ao Senado 

Federal. 

Muito obrigado. 

Eu quero cumprimentar o Deputado Misael Varella, que teve a difícil, porém 

honrosa, missão de relatar esta área temática de extrema importância não só para 

esta Comissão, mas para todo o Brasil, e o fez com destacada dedicação. 

Cumprimento V.Exa. pelo relatório e agradeço a atenção que nos foi dispensada. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Presidente... 

O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Eu aproveito também para 

agradecer a confiança e a oportunidade de participar desta Relatoria. 

Obrigado, Presidente. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente... 

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

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, primeiro, eu queria 

parabenizar o Deputado Misael. Essa não foi uma tarefa simples, mas uma tarefa 

árdua. Na verdade, um dos relatórios mais importantes desta Comissão. O Senador 

Davi Alcolumbre não está presente. Eu sei o que o Deputado Misael deve ter 

passado para relatar uma matéria que ele não começou relatando. Na verdade, ele é 
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um ad hoc como eu fui da Deputada Rosangela, com o diferencial de que é um 

relatório muito mais difícil, muito mais extenso, com muito mais emendas e 

destaques.  

Talvez por isso, Sr. Presidente, eu não tenha discutido. A bancada do Rio de 

Janeiro apresentou oito emendas na área de educação, porque entendeu que a 

questão das universidades, dos hospitais universitários, todos eram nossa 

prioridade, inclusive as universidades estaduais, sem contar as questões específicas 

da Secretaria de Estado, com uma emenda para robótica. 

 Eu não discuti os destaques em homenagem ao Deputado. Se fosse o 

Senador Davi Alcolumbre, não sei o que faria com ele. Mas, em homenagem ao 

Deputado Misael Varella, não era justo fazer a discussão, porque ele não construiu o 

relatório. 

 Agora, eu queria pedir a V.Exa., exatamente porque nós não estamos 

discutindo com o Relator original, que o Relator-Geral depois olhasse para esses 

destaques com algum carinho, tendo em vista que só... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ah, o Ministro da Educação 

apareceu? Então eu vou pedir a ele também. Que bom!  

 A bancada do Rio de Janeiro apresentou oito emendas nesta matéria. Já vou 

aproveitar e pedir ao Ministro que, por favor, nos ajude com a robótica do Estado do 

Rio de Janeiro, nos ajude com os hospitais estaduais e com as nossas três 

universidades estaduais, que estão numa situação de grande penúria. Basicamente 

é isso. 

 Quero parabenizar o Deputado Misael Varella, que não é o culpado pelos 

eventuais erros cometidos pelo Senador Davi Alcolumbre. 

 O SR. DEPUTADO MISAEL VARELLA - Obrigado, Deputada Laura, pelas 

palavras e elogios. Vão servir de estímulo para que eu possa ter a oportunidade de 

fazer um relatório completo.  

 Muito obrigado, Deputada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Com muita honra, recebemos 

e registramos a presença do Deputado Federal e Ministro da Educação, Mendonça 

Filho, que nos honra com a sua presença, o que demonstra evidentemente a sua 
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ampla preocupação e a enorme responsabilidade que tem, sem dúvida nenhuma, 

com o tema, talvez, mais relevante e mais importante de uma nação, a educação. 

 Agradeço a presença a V.Exa., Ministro. É um prazer recebê-lo aqui. 

 Vou passar a palavra a um Líder que certamente vai querer saudá-lo também. 

 Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, Ministro Mendonça Filho, eu faço questão de registrar, como já foi 

feito por outros companheiros da Comissão, a presença do Ministro de Estado da 

Educação, que teve a deferência e a atenção de vir a esta Comissão acompanhar a 

votação do relatório setorial da educação. Isso demonstra respeito com o 

Parlamento, com as nossas decisões e, acima de tudo, a disposição ao diálogo que 

sempre mantém enquanto Ministro. E sei que não faz isso apenas por ser 

Parlamentar, por ser Deputado Federal. 

 Eu tenho seis mandatos de Deputado Federal, Senador Valdir Raupp, e, 

antes do Governo Temer, muitos Ministros — não vou dizer que eram todos, mas 

eram muitos — não tinham o comportamento que os atuais Ministros Deputados 

estão tendo, não apenas com a base, mas também com a Oposição, um 

comportamento de respeito, um comportamento urbano e, na medida do possível, 

atencioso na resolução das demandas. 

 Por isso, Ministro Mendonça, eu faço, em meu nome, em nome da Liderança 

do Governo, em nome do Líder Andre Moura, os agradecimentos ao Governo Temer 

e a V.Exa., como Ministro do Governo Temer que realiza um trabalho extraordinário 

na Pasta da educação. 

 O Ministro Mendonça teve a coragem de mudar o modelo educacional do 

nosso País, de forma vitoriosa, Deputado Nilton Capixaba. Muitos criticaram a 

medida provisória que nós votamos aqui, da lavra do Presidente Temer e da mente 

brilhante do Ministro Mendonça e sua equipe, e hoje nós estamos vendo os avanços 

que foram firmados nessa área. 

 Portanto, Ministro Mendonça — eu não sei se V.Exa. gostaria de falar, mas 

talvez o Presidente, se a Comissão aquiescer, possa permitir —, em meu nome e no 

da Liderança do Governo Temer, agradeço muito a V.Exa. a presença e aos 

membros desta Comissão a aprovação do Relatório Setorial da Educação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, agradeço ao Deputado 

Claudio Cajado, nosso Líder.  

 Considerando, Ministro, que a área temática da educação nos deu um 

trabalho relativamente grande, eu vou pedir a V.Exa. que ouça com atenção a minha 

querida colega de Santa Catarina, a Deputada Carmen Zanotto, para, em seguida, 

eu passar a palavra a V.Exa., para uma saudação a esta Comissão. 

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

Berger. Quero saudar o Ministro Mendonça Filho e também o Relator desta 

importante matéria. 

 Eu tomei o cuidado de esperar para pedir a palavra após o processo de 

votação, para que nós pudéssemos avançar com a pauta, mas eu preciso registrar 

que a bancada de Santa Catarina também apresentou quatro emendas que foram 

contempladas, nobre Relator, mas foram contempladas com valores simbólicos. O 

que podemos registrar é que, para o Instituto Federal de Santa Catarina, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Universidade Federal, nós tentamos 

deixar uma fresta. Não dá nem para dizermos que a porta ou uma janela foi aberta, 

em hipótese alguma. Ficamos com uma frestinha para esses importantes setores. 

 Então queria pedir ao Ministro um olhar com muito carinho para o Brasil como 

um todo, mas também para o nosso Estado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aliás, Ministro, eu quero fazer 

um aparte para dizer que eu sou oriundo da Escola Técnica Federal de Santa 

Catarina, quando ela ainda era escola industrial, em regime de internato. Entrei lá na 

5ª série da época — não lembro exatamente como se chamava —, fiz o ensino 

fundamental, fiz o 2º grau e depois fui para a universidade federal. A Deputada 

Carmen levantou uma questão que me despertou, e eu precisava fazer esse registro 

na presença V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Então, sabedores que somos 

todos os membros desta Comissão e desta Casa das dificuldades orçamentárias, 

nós renovamos as esperanças de que esses itens apontados possam ser 

contemplados durante o próximo exercício. 

 Mas quero lhe fazer um pedido especial. O Hospital Universitário de Santa 

Catarina, que já teve todo o processo de seleção para os servidores via EBSERH — 
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Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, lamentavelmente teve que fazer a 

renovação dos contratos pela fundação, uma coisa que não deveria mais estar 

acontecendo. 

 Os hospitais universitários são, País afora, fundamentais para o Sistema 

Único de Saúde, porque é lá também que formamos recursos humanos na área da 

saúde com qualidade ímpar. Então nós precisamos manter os hospitais 

universitários nas duas vertentes, ensino e pesquisa, sem deixar de destacar a 

importância deles para a assistência ao Sistema Único de Saúde. 

 Então, Ministro, eu queria lhe agradecer por estar aqui conosco na 

madrugada e queria, mais uma vez, dizer ao nobre Relator ad hoc, o Deputado 

Misael Varella, que S.Exa. cumpriu com a árdua tarefa de apresentar este relatório. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

Zanotto e passo a palavra ao Deputado Federal desta Casa e hoje Ministro da 

Educação, Mendonça Filho, para sua saudação. 

 O SR. MINISTRO MENDONÇA FILHO - Bom, quero saudar o Presidente da 

Comissão, o Senador Dário Berger, saudar toda a Comissão Mista de Orçamento e 

dizer da minha satisfação de poder já em plena madrugada acompanhar a votação 

do Relatório Setorial da Educação para o ano de 2018. 

 Eu me orgulho muito de ser membro do Congresso Nacional. Esta Casa 

Legislativa, mesmo muitas vezes mal entendida, é indiscutivelmente a Casa que 

representa a população brasileira, com todas as suas contradições e suas 

imperfeições. E aqui há transparência, legitimidade e fidelidade sempre à 

representação popular. 

 Eu, como Parlamentar e membro desta Casa, naturalmente visito sempre o 

Parlamento nos momentos mais importantes, nas votações mais representativas que 

dizem respeito à minha Pasta ou que tiveram relação direta com a minha Pasta. Eu 

estive no Congresso Nacional, nos plenários da Câmara e do Senado, quando da 

aprovação da MP do FIES e da MP do Ensino Médio, só para ficar nesses dois 

exemplos. É evidente que, mesmo considerando o fato de que não estarei, no ano 

de 2018, por todo o ano no Ministério da Educação — certamente eu serei obrigado 

a me afastar para disputar o processo eleitoral do próximo ano —, eu tenho a 
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obrigação de zelar pelo orçamento da minha Pasta e trabalhar para que ela tenha a 

melhor eficácia possível nas políticas públicas que impactam a relação com 

Municípios, Estados e também com os órgãos federais vinculados ao Ministério da 

Educação, como o caso de institutos federais e universidades federais. 

 Eu me orgulho também de dizer que nesses quase 2 anos — pouco mais de 1 

ano e meio na verdade: parte do exercício do ano passado e este exercício —, nós 

liberamos 100% do orçamento de custeio para as instituições federais de ensino 

vinculadas ao MEC, o que é algo positivo, já que nos 2 anos anteriores à minha 

posse como Ministro isso não aconteceu. Esse fato mostra o prestígio e a 

valorização dessa área dentro do Governo do Presidente Temer. 

 Então agradeço muito a saudação e as palavras ao Senador Dário Berger; a 

saudação e os cumprimentos ao meu amigo Deputado Claudio Cajado; a todos 

aqueles que me acompanham na bancada do Democratas aqui no Parlamento; à 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende; ao Deputado Misael Varella, que foi 

designado Relator, em substituição ao Senador Davi Alcolumbre; e a todos aqui que 

tiveram oportunidade de se pronunciar. Todos são amigos, pessoas pelas quais eu 

tenho um apreço muito grande e às quais eu quero aqui expressar de forma clara e 

objetiva o meu reconhecimento. 

 A Deputada Carmen Zanotto pode contar com o nosso apoio para 

incrementar as iniciativas relativas ao Instituto Federal de Santa Catarina, assim 

como aos institutos de todo o Brasil. Eu tenho sempre o privilégio de atuar 

nacionalmente — vejo aqui muitos Parlamentares que nos visitam no MEC —, e a 

nossa atuação é sempre respeitando a demanda nacional, que é muito pulverizada 

e, ao mesmo tempo, importante para todas as regiões do País. 

 Quero abraçar também o Relator-Geral do Orçamento, o Deputado Cacá 

Leão, com quem tivemos a oportunidade de conversar e que foi e tem sido também 

muito importante na preservação do orçamento do Ministério da Educação. 

 Obrigado a todos e boa noite. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não agradeceu a mim. 

 O SR. MINISTRO MENDONÇA FILHO - Agradeço finalmente à estrela-mor 

que é a Deputada Laura Carneiro. Por isso deixei para o fim. 

 Obrigado. (Palmas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Nós agradecemos ao Ministro 

Mendonça Filho. Solicito ao Deputado Claudio Cajado que acompanhe o Ministro, 

enquanto nós damos continuidade aos nossos trabalhos. 

 Vamos analisar e deliberar sobre o relatório setorial da Área Temática XII — 

Fazenda e Planejamento.  

 A Relatora Setorial é Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, do 

Democratas do Tocantins, que já apresentou seu relatório. A discussão foi iniciada e 

encerrada preliminarmente. Foi apresentado apenas um destaque. 

 Concedo a palavra o Deputado Valdir Raupp, ou melhor, ao Senador Valdir 

Raupp. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, já disse ontem que teria 

sido uma honra muito grande ter sido Deputado.  

 Estou aqui até este momento, em parte, garantindo o quórum do Senado, 

juntamente com o Presidente, e em parte para defender este destaque do Deputado 

Julio Lopes, que não pôde comparecer. Estou aqui até este horário para isso, além, 

como disse, de estar aqui garantindo o quórum do Senado, juntamente com V.Exa., 

Sr. Presidente. Estamos aqui solidários hoje durante toda a noite. 

 Fiz esse destaque a pedido do Deputado Julio Lopes, que não pôde aqui 

comparecer e me pediu que eu destacasse ou apartasse este destaque para 

defendê-lo por tratar de uma fundação muito importante, a Fundação Getulio 

Vargas. 

 Eu sei que a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende já o atendeu 

parcialmente, mas eu faço aqui esse destaque, em nome do Deputado Julio Lopes e 

de todo povo brasileiro, na defesa da Fundação Getulio Vargas.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente... 

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

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quero agradecer à Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende. Nós já vimos que esse destaque é da maior 

importância para o Estado do Rio de Janeiro, especialmente, Sr. Presidente, para a 

Fundação Getulio Vargas, uma instituição nacional, mas que fica no nosso Estado e 

que tem relevantes serviços prestados não só à educação, mas também a todo o 

sistema econômico do nosso Estado. Todos os grandes relatórios e grandes estudos 
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são feitos pela Fundação Getulio Vargas. E nós temos a chance de ter nos quadros 

da Fundação o nosso Vice-Governador, o ex-Senador Francisco Dornelles.  

 Sr. Presidente, cheguei a esta Casa em 1994 e integrei esta Comissão de 

Orçamento até 2006. Em todos esses anos, o ex-Senador Dornelles sempre se 

preocupou em alocar os recursos necessários às ações fundamentais da Fundação 

Getulio Vargas.  

 Hoje é o Deputado Julio Lopes quem apresenta este destaque, mas eu diria 

que este é um destaque de toda a bancada do Rio de Janeiro, em homenagem ao 

ex-Senador Francisco Dornelles e em homenagem a essa Fundação, que tem 

prestado relevantes serviços ao Estado. 

 Quero agradecer à Deputada Professora Dorinha. Eu sei que não é fácil. Ela 

teve poucos recursos, mas tenho certeza de que fez o máximo que podia. Tenho 

certeza também de que o nosso Relator-Geral vai complementar as necessidades 

da Fundação Getulio Vargas. Assim ele me disse hoje. Não adiantaria isso, se não 

tivesse sido dito pelo próprio Relator a mim, ao representante do Estado do Rio de 

Janeiro e ao Vice-Governador Francisco Dornelles, com quem estivemos hoje. 

 Então eu quero parabenizar e agradecer especialmente à Deputada 

Professora Dorinha o atendimento das nossas demandas. 

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

Professora Dorinha Seabra Rezende para apresentar o parecer ao destaque. 

(Pausa.) 

 Desculpem-me, vou colocar em votação o relatório, ressalvado o destaque. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Submeto-o também a votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende para dar 

parecer ao destaque. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, 

em especial o Senador Raupp, que está aqui defendendo uma emenda do Deputado 

Julio Lopes, realmente a área da Fazenda e Planejamento tinha um volume pequeno 

de recursos.  

 A FGV nem estava prevista no relatório inicial. Houve uma complementação, 

e o Governo destinou 5 milhões de reais a ela. No Relatório Setorial, eu destinei à 

FGV mais 10 milhões de reais, o dobro da dotação inicial. Agora, a partir do pedido 

do Deputado Julio, eu concedi mais 5 milhões de reais, ou seja, agora são 20 

milhões de reais no total. 

 Sei que está longe do ideal, mas fui uma das mais generosas, em termos de 

atendimento, porque a proposta da emenda era de 40 milhões de reais. Reconheço 

o trabalho e toda a ação da FGV no País como um todo, mas, infelizmente, eu não 

tenho volume de recursos suficiente para atender ao pedido, embora seja justo. 

Atendi parcialmente essa emenda da FGV com mais 5 milhões de reais. Agora o 

total é de 20 milhões de reais destinados à Fundação Getulio Vargas. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Coloco em votação o parecer 

da Relatora pela aprovação parcial do destaque. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Submeto-o também a votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Cumprimento a Deputada Dorinha pelo relatório e também pela aprovação 

parcial da emenda apresentada pelo distinto amigo e Senador Valdir Raupp. 

 Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, só quero fazer um 

registro. Nós votamos 12 relatórios. Apenas a Deputada Professora Dorinha, a única 

mulher... 
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 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, não. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Quem? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o Senador Raupp. Mas também 

tinham feito tanta lambança que... (Riso.) Vamos ser justos. Ele tinha colocado mais 

dinheiro para o Estado dele.  

 A Deputada Professora Dorinha não, ela reservou recursos para todos os 

Estados, porque a Fundação Getulio Vargas é de todos nós. E reservou dinheiro 

para emergência e usou no único destaque que havia, que esse para a Fundação. 

Isso só se faz quando se é mulher, porque somos organizadíssimas, Sr. Presidente.  

 Só queria deixar esse registro. 

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

para mulher, então. A representação feminina aqui está em alta.  

 Deputado João Fernando Coutinho, V.Exa. é o próximo Relator Setorial, e a 

área temática é Meio Ambiente. 

 O relatório de V.Exa. foi inicialmente apresentado pelo Deputado Gonzaga 

Patriota. A discussão foi realizada e encerrada preliminarmente. E foram 

apresentados ao relatório de V.Exa. quatro destaques. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Permito, desde que V.Exa. 

retorne rapidamente. E V.Exa. tem uma incumbência: traga o Deputado Julio Lopes. 

Se V.Exa. não conseguir, peça ajuda à Deputada Laura Carneiro. Assim, tenho 

certeza de que ele virá com a máxima urgência. 

 Vou submeter à votação o Relatório Setorial da área temática de Meio 

Ambiente, na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Submeto agora à votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Como eu falei, essa área temática recebeu quatro destaques. Todos os 

quatro, preliminarmente, receberam do Relator parecer pela sua integral rejeição. 

 Concedo a palavra ao Deputado João Fernando Coutinho para proferir o 

parecer pela rejeição dos destaques apresentados. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Caro Presidente da 

Comissão Mista de Orçamento, Senador Dário Berger, inicialmente quero 

parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos, ao longo de todo este ano 

legislativo, de maneira cordata, tranquila e eficiente, buscando sempre o consenso 

para que pudéssemos chegar a este momento, no final do ano, e discutir o 

orçamento para o exercício de 2018. Aproveito para agradecer a V.Exa. a 

oportunidade que me dá de fazer este debate.  

 Confesso que é um tanto quanto triste ou decepcionante termos tão poucos 

recursos para fazer essa discussão em relação ao meio ambiente. 

 Em relação ao mérito, quero parabenizar, especialmente, o Deputado Bohn 

Gass, que tem sido um Deputado atuante e competente e tem trazido o debate à luz 

nesta Comissão, sobretudo fazendo ponderações que visam ao aperfeiçoamento do 

Orçamento da União para o próximo ano, não só na área de meio ambiente, como 

também em todas as demais áreas temáticas.  

 Nós recebemos quatro emendas nesses quatro destaques. O primeiro 

destaque é do Deputado Toninho Wandscheer, do Estado do Paraná, que defende 

maior volume de recursos para recuperação e preservação da Bacia Hidrográfica do 

Alto Iguaçu, no Estado do Paraná. É meritória a ação. Mas, infelizmente, como já foi 

amplamente debatido nesta Comissão, o que nós podemos fazer é apenas 

apresentar e acatar ou não as emendas oriundas das Comissões e também das 

bancadas estaduais. Nós recebemos 11 emendas, e essas emendas foram 

aprovadas. No entanto, foram aprovadas com valores reduzidos, diante dos 33,5 

milhões de reais apenas que o Relator-Geral, o Deputado Cacá Leão, nos 

disponibilizou. 

 Eu quero fazer um registro importante referente a uma das emendas que 

solicitavam mais recursos, a do Deputado Bohn Gass, para ação de preservação e 

controle de incêndios florestais nas áreas federais. Recentemente, nós passamos 

por um grande incêndio no Estado vizinho de Goiás, aqui no Cerrado brasileiro, 
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quando a Chapada dos Veadeiros, esse grande patrimônio ambiental do nosso País, 

um destino turístico, um lugar em que há muita água, foi atingido de maneira severa 

por um incêndio durante quase 15 dias. 

 Portanto, dos 33,5 milhões de reais que nós tivemos disponíveis para alocar 

nas emendas, nós demos um pequeno diferencial exatamente para essa ação, 

apenas para demonstrar a nossa preocupação. E solicitamos que esse destaque 

seja remetido ao eminente Relator, o Deputado Cacá Leão, para, quem sabe, na 

discussão final do Orçamento Geral da União, possamos alocar um pouco mais de 

recursos financeiros aí, prevendo possíveis acidentes ou até incêndios criminosos 

em áreas de proteção ambiental, exatamente para podermos fazer o combate a 

esses incêndios. 

 Eu queria também ressaltar o Destaque nº 4, que nós rejeitamos por ausência 

de recursos. Esse destaque trata de recuperação e preservação de bacias 

hidrográficas. Esse assunto já foi amplamente debatido, inclusive dentro da temática 

da Integração Nacional. O Deputado Nelson Pellegrino fez esse debate de forma 

aprofundada. De fato, não só a Bacia Hidrográfica do São Francisco é importante, 

mas também outras bacias. Eu queria registrar a importância de revitalizarmos a 

Bacia Hidrográfica do Rio Una, no Estado de Pernambuco. É uma bacia que, de 

tempos em tempos, tem trazido graves problemas à sociedade brasileira, na medida 

em que as enchentes tomam conta de muitos Municípios. Em 2010, tivemos mais de 

120 mil pernambucanos desabrigados. Neste ano, em maio de 2017, tivemos, 

aproximadamente, 60 mil pessoas desabrigadas em mais de 10 Municípios na Zona 

da Mata, fruto do transbordamento do rio. Então, são importantes as obras de 

contenção de barragens, mas também é fundamental a revitalização das nascentes 

e da mata ciliar do Rio Una. 

 Portanto, eu quero agradecer aos nobres pares a atenção. Quero agradecer 

também ao Líder do Governo na Comissão Mista de Orçamento, o Deputado 

Claudio Cajado. Agradeço ainda a todos os pares, Deputados e Senadores, à 

Deputada Professora Dorinha, ao Deputado Nilton Capixaba, a todos os que até 

agora, mais de 1 hora da manhã, aqui estão debatendo o Orçamento Geral da 

União.  
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 Concluo o parecer, rejeitando os destaques apresentados, mas os submeto 

ao Deputado Cacá Leão, para, quem sabe, na hora da discussão do Orçamento 

Geral, ele possa alocar mais recursos tanto para a ação de controle a incêndios 

florestais como para a preservação de bacias hidrográficas. 

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

 Em votação em globo, então, os destaques com voto do Relator pela rejeição, 

na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que os rejeitam e acompanham o parecer do Relator pela 

rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado o parecer. Rejeitados os destaques. 

 Rejeitados os destaques, não há necessidade de serem submetidos à 

votação na representação do Senado Federal. 

 Em seguida, vamos deliberar quanto ao Relatório Setorial da Área Temática 

XIV —- Trabalho, Previdência e Assistência Social. O Relator é o eminente 

Deputado Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia.  

 Peço desculpas a V.Exa. por imputar-lhe esse castigo de, já passando de 1 

hora da manhã, exigir de V.Exa. que permanecesse aqui para podermos deliberar 

quanto aos destaques apresentados na sua área temática. 

 V.Exa., como todos nós sabemos, apresentou o relatório, e a discussão foi 

iniciada e encerrada.  

 Agora, eu preciso colocar em votação o parecer da Área Temática XIV — 

Trabalho, Previdência e Assistência Social, na representação da Câmara dos 

Deputados, ressalvados os destaques.  

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Submeto também à deliberação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Como eu falei, essa área temática recebeu sete destaques. Todos os 

destaques têm voto preliminar pela rejeição. De qualquer forma, concedo a palavra a 

V.Exa., prezado amigo Deputado Nilton Capixaba, para exarar o seu parecer quanto 

aos destaques apresentados. 
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 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, a culpa por eu ter 

de ficar aqui até a essa hora, é do Líder do Governo, porque ele fez uma manobra e 

me deixou aqui. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Aliás, eu quero mencionar que 

V.Exa. era um dos primeiros da lista aqui. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Era! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Era um dos primeiros. Então, 

ele tem uma dívida com V.Exa. diferenciada. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Quero cumprimentar as Sras. 

Deputadas, os Srs. Deputados e o Sr. Presidente. 

 Sr. Presidente, para o nosso relatório, conseguimos 33,5 milhões de reais, 

com o que contemplamos o Programa de Aquisição de Alimentos — PAA, que é 

importante para o Brasil e para a agricultura familiar, porque possibilita a 

comercialização dos produtos do agricultor familiar; os cursos de capacitação; e 

também o trabalho social com crianças, deficientes físicos e idosos. Foi isso que 

conseguimos contemplar, e o dinheiro praticamente acabou. Não deu para fazer 

muita coisa mais.  

 No PAA conseguimos até avançar bastante, porque nós tínhamos previstos 

750 mil reais e esse montante foi para quase 200 milhões de reais. Então, foi um 

avanço razoável.  

 Os programas sociais estavam lá embaixo. Conseguimos avançar e temos 16 

milhões de reais em alguns programas e 20 milhões de reais em outros. Mas ficou 

bem abaixo do que foi executado no orçamento anterior. Com tudo isso, nós 

conseguimos avançar.  

 Esperamos que o Relator-Geral faça um milagre. Que ele seja um homem 

milagroso e possa contemplar com um pouco mais de recursos esses programas 

sociais, porque são muito importantes para o Brasil. Espero que consigamos 

avançar um pouco mais.  

 Tivemos que rejeitar todos os destaques. O meu voto às sete emendas foi 

pela rejeição, porque não há mais limite nenhum, não há mais recursos, então, não 

temos o que fazer. Foi isso. E eu só tenho que agradecer a confiança e esse 

convívio que tivemos.  
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 Sr. Presidente, quero parabenizá-lo pela postura e pela habilidade para 

conduzir os trabalhos. A cada dia aprendemos mais. Quando temos um professor 

como V.Exa., aprendemos mais. Parabéns, Senador!  

 Parabéns a todos os colegas! Eu acho que nós conseguimos fazer aquilo que 

podíamos fazer.  

 Um abraço. 

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

Penso que posso registrar que V.Exa. é um amigo que conquistei na Comissão 

Mista de Orçamento, como tantos outros, mas é alguém que eu queria destacar e 

cumprimentar pelo relatório. E quero agradecer a V.Exa. pelas imerecidas palavras 

com que me distingue. 

 Coloco em votação, em globo, os destaques com voto do Relator pela 

rejeição.  

 V.Exas. querem falar? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim! 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sim, com certeza! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sério? Vou conceder, com 

muito prazer, a palavra. Só não sei a quem conceder primeiro. (Pausa.) 

 Deputada Carmen Zanotto, V.Exa. tem a palavra. 

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

 Eu quero destacar o relatório do Deputado Nilton Capixaba, mas não posso 

me furtar de manifestar a minha preocupação com a área da assistência social. 

Apresentamos destaques, pela Comissão de Seguridade Social e Família, das 

emendas de Comissão. Para aquisição e distribuição de alimentos da agricultura 

familiar foram sugeridos 250 milhões de reais, mas foram acolhidos apenas 10 

milhões de reais. Na área da proteção social básica, foram sugeridos 1 milhão 514 

mil reais, mas foram acolhidos apenas 500 mil reais. 

 Sr. Presidente, nós não vamos ter recursos, se nós não conseguirmos 

melhorar, tanto na área da proteção básica da assistência social como na questão 

da pessoa com deficiência. O Ministério do Desenvolvimento Social vai ter muita 

dificuldade de manter as estruturas de assistência social. 
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 Portanto, eu quero fazer aqui um apelo. Eu sei que o relator setorial não tem 

disponibilidade de recursos do orçamento para poder atender essa demanda, mas 

eu quero aqui deixar consignado ao nobre Relator-Geral Cacá Leão que no Relatório 

Geral nós consigamos implementar os recursos para a assistência social. 

 Aquilo que eu disse na madrugada de ontem eu repito na madrugada de hoje: 

da proposta de orçamento apresentada para este relatório melhoramos muito, mas 

ele está longe daquilo que o Ministério precisa para uma área absolutamente 

sensível, como a da assistência social. 

 Eu sei que há mais um relatório, o da saúde, mas eu queria deixar 

consignado esse apelo ao nobre Relator-Geral Cacá Leão, para que possamos 

garantir mais recursos para as áreas prioritárias da proteção social. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu queria começar 

dizendo que eu gostaria que o Relator desta área temática não tivesse sido o 

Deputado Nilton Capixaba, primeiro, porque, de todos os orçamentos, esse foi o que 

mais demorou a ser minimamente enviado, constituído. 

 Eu imagino que não deve ter sido fácil para o Deputado Nilton fazer um 

relatório de uma área tão importante como a área social brasileira com recursos 

infinitamente inferiores aos que foram utilizados, empenhados e efetivamente pagos 

durante o ano de 2017. 

 Isso é uma vergonha, Sr. Presidente! Mais uma vez, infelizmente, demonstra-

se a falta de respeito, de comprometimento público com a causa dos mais pobres. 

Isso é uma coisa assustadora! Do mesmo jeito que aconteceu na área da ciência e 

tecnologia, agora acontece na área de assistência social.  

 Eu queria que o Deputado Nilton tivesse a capacidade de achar os recursos 

necessários. 

 Vamos dar um exemplo, Sr. Presidente. Os valores pedidos, seja na área de 

proteção básica, seja na área de agricultura familiar, seja na área de unidades de 

emergência da rede de assistência, são ínfimos, não porque S.Exa. gostaria, mas 

porque eles não existem. 

 Isso significa, Sr. Presidente, que as APAEs, as Pestalozzis, todos os 

programas voltados a idosos, deficientes, crianças e adolescentes deste País estão 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 104

absolutamente comprometidos para o ano que vem. Então, há um comprometimento 

total da área de assistência social deste País.  

 O Ministro Osmar Terra é de uma qualidade imensa, mas não adianta ter um 

Ministro com a qualidade do Ministro Terra, termos um Relator como o Deputado 

Nilton Capixaba, se não temos um Ministro do Planejamento que entenda que a 

prioridade brasileira tem que ser efetivamente a área mais pobre deste País, que é 

exatamente a área que nós deixamos de atender neste relatório. 

 Eu vou votar a favor do relatório, mas, junto com a Deputada Carmen Zanotto, 

que fez os destaques em nome da Comissão, por delegação da Comissão de 

Seguridade Social e Família, nós vamos votar contra a rejeição dos destaques, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Nilton, V.Exa. foi 

muito elogiado, inclusive pela representação feminina desta Comissão. Então, 

evidentemente, sou obrigado a franquear a palavra a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Obrigado, Presidente. 

 As Deputadas têm razão. A mulher é mais sensível e sabe da importância do 

trabalho social para o Brasil. Eu sei que essa é uma área muito importante, que 

todos os programas dessa área são importantes. Mas o que vamos fazer com 33 

milhões de reais?  

 A Deputada usou a palavra e disse que, quando esse relatório veio do 

Governo, era um negócio horroroso! Ele praticamente eliminava todos os programas 

— todos! —, não sobrava nada. 

 Com muita luta, em muitas reuniões que tivemos com o Ministro do 

Planejamento, conseguimos melhorar a questão do PAA, que chegou a 

praticamente 200 milhões de reais, e programas sociais voltados a crianças, idosos 

e deficientes ficaram todos muito defasados. 

 Esperamos agora um milagre do nosso Relator. Que ele nos ajude para que 

os programas não fiquem tão defasados. 

 Então, é isso. O que eu pude fazer eu fiz. O resultado é lamentável, mas não 

houve maneira de fazer de forma diferente. 

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

 Quer fazer um adendo? (Pausa.) Em nenhum destaque V.Exa. quer fazer?  
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 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Só no próximo, o da saúde. 

 Eu prometo dar a V.Exa. o dobro do tempo para questionar o Relator da 

saúde. 

 Agradeço mais uma vez ao Deputado Nilton Capixaba. 

 Submeto à votação, em globo, os destaques com o voto do Relator pela 

rejeição, na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que rejeitam os destaques e acompanham o Relator 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o parecer, com os votos contrários da representação feminina aqui, 

as Deputadas Laura Carneiro e Carmen Zanotto. 

 Rejeitados na Câmara, não vão a voto na representação do Senado Federal. 

 Agora, vamos, então, à última área temática, que, não por ser a última, talvez 

seja a mais importante, a área temática da saúde, que tem como Relator o 

destacado e ilustre Deputado Julio Lopes. 

 Como nós podemos observar, esta área já é um pouquinho mais complicada. 

Já tenho que pensar um pouquinho mais no encaminhamento. 

 Em deliberação o Relatório Setorial da Área Temática II, intitulada Saúde, 

cujo Relator Setorial é o Deputado Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro.  

 O Relator Setorial já apresentou seu relatório, e a discussão foi iniciada e 

encerrada preliminarmente. E o Relator também apresentou um complemento de 

voto. 

 Ao relatório foram apresentados 27 destaques. 

 Como há indícios de irregularidades graves, primeiro eu tenho que submeter 

à votação o Relatório Setorial e a complementação de voto da Área Temática II — 

Saúde, na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados as obras com 

indícios de irregularidades graves e os destaques. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Em votação também na representação do Senado Federal. 
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 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que os aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Nos termos do art. 70, II, da Resolução nº 1, de 2006, anuncio a votação das 

obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques, na 

representação da Câmara dos Deputados. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Da mesma forma, submeto à votação no Senado Federal. 

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Foram apresentados, como já mencionei, 27 destaques. 

 Pelo que percebo aqui, o voto do Relator foi pela rejeição de todos os 

destaques. 

 Portanto, concedo a palavra ao ilustre Relator Deputado Júlio Lopes, para se 

manifestar acerca dos destaques apresentados. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sr. Presidente, primeiro, eu quero 

manifestar mais uma vez a alegria e a satisfação de ter como Presidente V.Exa., que 

conduziu esta Comissão magistralmente e que nos dá o prazer do convívio com sua 

inteligência, com sua forma admirável de conduzir este Colegiado. 

 Quero também fazer uma referência ao Deputado Cacá Leão, com quem, 

inclusive, tentei, na Liderança, disputar esse cargo de Relator-Geral, porque, 

obviamente, todos nós temos essa pretensão. Mas eu queria reconhecer que o 

Deputado Cacá Leão teve um desempenho que eu não teria, em função do 

conhecimento, da dedicação e da forma contributiva com que se dedicou ao trabalho 

de todos. 

 Quero elogiar V.Exa., Deputado Cacá Leão, e dizer que para mim é uma 

alegria ter trabalho com V.Exa. até aqui. Espero que tenhamos novas oportunidades 

de trabalhar juntos. 
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 Eu queria fazer a leitura do parecer sobre os destaques apresentados à Área 

da Saúde e dizer também dizer que, se a Deputada Laura Carneiro tivesse 

assumido essa relatoria, ela o faria com toda alegria e com meu endosso, porque 

certamente também faria melhor do que eu. 

 “Parecer dos destaques apresentados à Área Setorial da Saúde do PLOA 

2018. 

 Em que pese a relevância dos pleitos apresentados, somos obrigados a 

propor a rejeição de todos os destaques apresentados à área temática da Saúde em 

função da indisponibilidade de recursos.  

 Todavia, indicamos ao Relator-Geral que busque dar atendimento a tais 

pleitos, em especial os afetos aos destaques de nos 009 e 011, referentes à 

recomposição de cortes efetuados por esta relatoria setorial nos sequenciais 001571 

(ação 10GE — Implantação, ampliação e melhoria de sistemas públicos de 

esgotamento sanitário) e 001570 (ação 10GD — Implantação, ampliação e melhoria 

de sistemas públicos de abastecimento de água), no âmbito da FUNASA, para 

atendimento de emendas coletivas.” 

 Quero lembrar que fui, na oportunidade, o Relator da Lei Geral de 

Saneamento do Brasil, e esses aspectos são, de fato, muito importantes para que 

continuemos avançando. 

 Então, fica aqui a recomendação ao Relator-Geral de examinar a 

possibilidade do atendimento desses pleitos. 

 Isto era, no momento, o que nós tínhamos, Presidente. 

 O nosso prezado, bri6lhante e já elogiado Consultor Mário falou aqui a 

respeito do tema que eu peço a V.Exa. submeter à votação, não hoje, mas numa 

próxima data. 

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

 Adivinhe, Deputado Hildo Rocha, para qual Deptuada eu vou conceder a 

palavra preliminarmente. Para a Deputada Carmen Zanotto, que é a Deputada da 

saúde. 

 De quantos minutos V.Exa. precisa, Deputada? 

 Eu, outro dia, estava presidindo uma sessão do Senado, e o Senador que 

estava na tribuna já tinha esgotado totalmente o seu tempo, mas exageradamente, e 
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eu, que, como V.Exa. percebe, sou uma criatura benevolente por natureza, tive a 

petulância de mencionar ao Senador que S.Exa. já havia ultrapassado muito o 

tempo. Mas esse Senador ficou nervoso demais! Eu perguntei para o Senador 

quanto tempo S.Exa. precisava para concluir o pronunciamento dele, e S.Exa. disse 

que precisava ainda... 

 Estou sentindo que V.Exas. não se interessaram pela minha história. Então, já 

que não se interessaram, eu vou conceder o prazo regimental para V.Exa., então. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, é que estavam 

tentando nos induzir a votar duas vezes a mesma matéria no plenário. Eu já votei a 

matéria, não vou dificultar o processo de votação do penúltimo relatório da manhã 

de hoje porque nós já estamos... É o último? Que bom.  

 Eu não vou dizer tudo aquilo que eu disse ontem porque eu preciso 

primeiramente agradecer ao nobre Relator Setorial, o Deputado Julio Lopes, por ter 

acolhido uma das nossas indicações na manhã de hoje, que foi a questão da 

redução das diferenças per capita, em especial na média e alta complexidade. Sobre 

este assunto já falamos bastante. 

 Quero dizer que o Sistema Único de Saúde absolutamente avançou e precisa 

avançar mais. E eu gostaria de pedir ao Líder do Governo, o Deputado Darcísio 

Perondi, que também fique conosco, porque há um tema que também lhe interessa, 

eu vou pautá-lo agora. 

 Não, não, não. É importante. 

 A Comissão de Seguridade Social e Família — CSSF apresentou as 

emendas, que nós destacamos. O mesmo apelo que fiz à Área de Assistência Social 

faço ao nobre Relator Deputado Cacá Leão: nós vamos destacá-las novamente no 

Relatório Geral, porque nós precisamos de mais recursos para a manutenção das 

unidades de saúde. 

 Quando dizemos que 9 milhões de reais foram acolhidos, de 2 bilhões de 

reais, significa que foi um acolhimento bem parcial, assim como foi feito de forma 

muito singela na questão da estruturação dos serviços de atenção a urgências e 

emergências. 
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 Gostaria de me deter em um assunto sobre o qual eu não falei ontem, Sr. 

Presidente, nobres Deputados, Senadores que estão ainda conosco: a inclusão de 

dotação orçamentária na LOA para atendimento à Lei nº 13.479, de 2017. 

 Esta casa e o Senado Federal já a aprovaram. Esta lei está vigente. E o texto 

da lei fala que nós estaríamos garantindo, no Orçamento de 2018 e nos 

subsequentes, o montante de 2 bilhões de reais, que serão consignados no 

Orçamento-Geral da União para viabilizar o cumprimento da Lei nº 13.479, de 5 de 

setembro de 2017, que cria o Programa de Financiamento Preferencial às 

Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos, o Pró-Santas Casas, pois essas 

instituições participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde — SUS. 

 Eu formalizei o pedido ao nobre Relator-Geral; ao nobre Presidente desta 

Comissão, Senador Dário Berger; ao nobre Líder do Governo, Andre Moura — e 

aqui faço o mesmo ao Deputado Darcísio Perondi; ao Ministro Ricardo Barros e ao 

Ministro Dyogo, porque nós precisamos fazer a mágica de buscar este orçamento 

para consigná-lo no Relatório-Geral. Senão, a rede hospitalar filantrópica prestadora 

de serviço, que é a rede que mais atende a uma dessas emendas que aqui foram 

apresentadas e destacadas, que são os procedimentos de médio e alta 

complexidade no Sistema Único de Saúde — que diz respeito a toda a parte de 

internamento hospitalar —, não será atendida. 

 Então, eu quero, com isso, consignar que precisamos garantir o cumprimento 

do Pró-Santas Casas. 

 Mais uma vez, quero dizer que compreendo todos os Relatores Setoriais. A 

nossa limitação é orçamentária. Mas eu quero lembrar que não podemos nos curvar 

apenas ao limite da Emenda Constitucional nº 95, que trata de teto, e, com isso, 

inviabilizar as grandes ações da saúde e da assistência social e as demais, sem que 

repensemos a forma como vamos fazer o próximo orçamento. 

 Este é o primeiro sob a égide mais ampla da Emenda Constitucional nº 95. 

Agora, não acredito que, para os próximos Orçamentos, será possível recebermos o 

volume de emendas que são apresentadas nas Comissões, as emendas individuais, 

para que tenhamos uma noite frustrada como esta, em que, por necessidade, 99% 

das emendas foram rejeitadas. 

 Era isso o que eu tinha a dizer. 
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 Agradeço mais uma vez a indicação, a acolhida no adendo do nobre Relator, 

Deputado Julio Lopes, para que busquemos reduzir as diferenças no nosso País. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

dizer que vou ser rápida. 

 Primeiramente, eu gostaria de retirar os Destaques nºs 13, 14 e 15, todos da 

bancada. 

 É óbvio que o Deputado Julio Lopes, da nossa bancada, fez o que era 

possível. 

 Por outro lado, Sr. Presidente, nobre Relator, eu não sei como vamos 

conseguir fazer isso, mas conversei com o Deputado Julio Lopes, e é importante 

dizer que, em virtude de algumas indicações feitas pelo Secretário Estadual de 

Saúde, talvez possamos alterar recursos já alocados pelo Deputado Julio Lopes 

para outras emendas também de hospitais, mas do Ministério da Educação. 

 Então, eu retiro os Destaques nºs 13, 14, 15, porque não faria nenhum 

sentido o Relator, que é o do Rio de Janeiro, votar nesta matéria, considerando que 

ele fez o possível. 

 Mas queria discutir e pensar, portanto, em dois destaques, o Destaque nº 19 e 

o Destaque nº 20, ambos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. 

 O primeiro destaque, Sr. Presidente, trata da implantação da Rede Cegonha, 

que é um programa nacional importantíssimo quando se fala do que acontece no 

Brasil com as mulheres. 

 O segundo, Sr. Presidente, é um projeto da FIOCRUZ, também de alcance 

nacional, de pesquisa de patologias de alta complexidade que acometem mulheres, 

crianças e adolescentes. 

 Essas são ações absolutamente vitais, que, infelizmente, não tiveram o 

acolhimento necessário de valores. Nós só conseguimos o acolhimento de 5 milhões 

e 300 mil reais para um destaque e de 5 milhões e 100 mil reais para o outro. 

Imaginem! Fazer pesquisa na FIOCRUZ com 5 milhões é quase impossível. 

 Por outro lado, a Rede Cegonha, Sr. Presidente, oferece atendimento em 

todo o Brasil. Portanto, 5 milhões e 300 mil reais é muito pouco. Não teremos a 

vazão e nem o comprometimento necessário desses recursos. 
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 Eu sei que o Deputado Julio Lopes não tem os recursos necessários, mas, 

pelo menos, solicito que faça a indicação ao Relator-Geral, para que S.Exa. possa 

atender os Destaques nºs 19 e 20, referentes à Rede Cegonha e também à 

pesquisa que beneficiará crianças, adolescentes e mulheres acometidas de doenças 

infecciosas raras, para que nós possamos avançar na saúde pública. 

 É isso, Sr. Presidente. 

 Parabenizo V.Exa. e agradeço-lhe por nos aguentar até esta hora. 

 Parabenizo também o nosso Relator, que está acordado desde ontem aqui ao 

nosso lado, por ter, depois de um dia estafante — e eu sei que ele teve —, 

conseguido chegar com um relatório que nos possibilita avançar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - O Relator agora melhorou o 

semblante. Ele estava meio desfigurado. Não sei se é o adiantado da hora. 

 V.Exa. quer discutir os destaques? (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, meus caros colegas, eu 

quero concordar com o Deputado Julio Lopes quando ele fala sobre o Deputado 

Cacá ser melhor do que ele. 

 Eu já fui Relator Setorial aqui da Casa e entendo que todas as vezes que nos 

é dada esta missão cabe ao Relator conseguir aglutinar o maior número de 

propostas e demandas. Afinal de contas, o Relatório Setorial reflete um sentimento 

inicial do conjunto do Parlamento em função das demandas necessárias por todo o 

Brasil. 

 Cabe ao Relator escutar as demandas dos Parlamentares e saber, da 

maneira possível, que lhe cabe, aglutinar e acomodar essas ideias e, assim, fazer 

um relatório que escute a Casa e que possa transmitir esse sentimento. 

 No caso do Relator Cacá Leão, todas as vezes que procurei por S.Exa. para 

discutir a questão do Orçamento do ano seguinte, eu tive a maior abertura possível. 

Infelizmente, junto com o Relator Setorial Julio Lopes, por quem tenho o maior 

respeito e admiração, não tive o mesmo acolhimento. Fui procurá-lo para falar a 

respeito de uma demanda do meu Estado, Minas Gerais, e infelizmente não houve 

ambiente em que pudesse ser acolhida a demanda, que — volto a dizer — não é do 

Deputado Caio Narcio. Quando um Parlamentar busca o outro na missão de relatar 
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uma demanda, o que ele busca é que os votos, a região e o Estado que ele 

representa sejam ouvidos. 

 Eu, particularmente, na atuação que tenho como Parlamentar, tenho uma 

história vinculada ao câncer. Eu perdi a minha mãe para o câncer, perdi o meu avô 

para o câncer e tenho trabalhado desde que cheguei a esta Casa para fazer do 

combate ao câncer uma causa de todos nós. 

 Neste momento, na etapa do relatório setorial, consegui com o Coordenador 

da minha bancada, Deputado Fábio Ramalho, a sensibilidade de apresentar uma 

emenda de bancada que propõe uma rede de tratamento do câncer que faz com que 

possamos ter redes de acolhimento antecipado, de exames preventivos para fazer 

encaminhamentos para hospitais, assim melhorando a condição do paciente. Afinal, 

como todos sabem, o quanto antes se descobre o câncer, mais fácil é a 

possibilidade da cura. 

 Infelizmente, não tivemos a possibilidade do diálogo nesse sentido. 

 Portanto, estou aqui para dizer que não me sinto representado no relatório 

que está apontado aqui. Vejo disparidades inexplicáveis. Quero dizer que, com 

relação à questão do teto MAC, Minas Gerais, que tem 220 milhões, pela primeira 

vez fica abaixo da média nacional. Quero dizer também que tivemos uma redução 

PAB de 90 milhões para 89 milhões, o que prejudica o nosso Estado. 

 Por fim, quero dizer que não consigo compreender por que o Estado de 

Rondônia, no relatório do Deputado Julio Lopes, tem a possibilidade de ter uma 

entrega de 36 milhões de reais de atendimento, enquanto Minas Gerais, que é um 

Estado muito maior, tem apenas 31 milhões. 

 A causa é nobre. A causa não é do Deputado Caio Narcio, mas de milhares 

de pessoas que têm morrido por esse mal. Nesse contexto, eu fiz questão de ficar 

aqui até agora, para que esta Comissão possa entender que o papel dela é poder 

arbitrar sobre as demandas, interpretando o sentimento de todos os que estão aqui. 

 Quando um Parlamentar que tem a função de relatar uma Pasta não ouve os 

colegas, na verdade, não está prejudicando um Parlamentar, mas uma causa. 

 Então, vejo uma disparidade enorme. Não compreendo o critério que possa 

levar um Estado, por exemplo, como Rondônia a ter os seus 37 milhões de reais 

aprovados para a constituição do projeto, enquanto Minas Gerais, que é um Estado 
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com três ou quatro vezes a população de Rondônia, tem o atendimento de 31 

milhões, uma vez que para esse projeto da rede do câncer foram destinados 15 

milhões de reais. 

 Então, nesta madrugada, quero dizer que tenho o maior apreço pelo 

Deputado Julio Lopes, inclusive sou admirador da sua eloquência e da participação 

que S.Exa. tem na Casa, mas o episódio da sua relatoria durante este ano foi uma 

decepção pessoal. 

 Gostaria de manifestar isso publicamente e pedir — já que S.Exa. pode não 

ter instrumentos e nem sei se vai querer ter instrumentos para reparar isso — que 

possamos contar, em momento posterior, com o compromisso do Relator Cacá 

Leão, para sanarmos o que, neste caso, entendo como um descaso com algo 

importante e relevantíssimo para todo o País. Acredito que não haja causa tão 

nobre. Pode haver causa parecida ou até igual, mas mais nobre do que essa, de 

fato, não consigo encontrar. 

 Ficam aqui minhas declarações. 

 Encerro dizendo que visivelmente estamos vendo o sacrifício desta Comissão 

— do Presidente, do Relator, do Líder do Governo, dos Parlamentares. Não temos 

nem mais quórum para deliberar. A minha vontade era até dizer que eu não gostaria 

de aprovar esse relatório, mas, em respeito a V.Exas. e à dedicação que tenho visto 

de cada um, deixo aqui o meu manifesto de protesto como uma sinalização de quem 

sentiu que o seu Estado foi abandonado na sua demanda, quando foi buscada e 

trazida por este Parlamentar. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Julio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sr. Presidente, primeiramente quero me 

desculpar com o Deputado Caio Narcio, porque tenho por ele também a maior 

admiração e respeito e de forma alguma gostaria de desatendê-lo. 

 Quero colocar que a bancada de Minas Gerais ficou com a terceira maior 

emenda, com 31 milhões. Na realidade, ela ficou numa situação pior do que a 

bancada de Rondônia e outras aqui em função de emendas impositivas, como 

S.Exa. poderá ver lá no dígito 7. 
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 Obviamente eu não teria como não dispor, porque são imposições de 

bancada. O mesmo caso é o da Paraíba, que tem 90 milhões de emendas 

impositivas, que são da bancada, e o Maranhão também. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Deputado Julio Lopes, V.Exa. me 

concede um aparte? 

 V.Exa. tem razão quando diz que Rondônia tem emenda impositiva no valor 

de 29 milhões. No entanto, as outras, que não são impositivas, somam 36 milhões, e 

é nesse sentido que eu estou dizendo que o critério realmente fica inexplicável. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Quero me justificar com V.Exa. De fato, 

poderíamos até ter trabalhado melhor essa questão, mas está explicado por que 

houve disparidade. A disparidade se refere basicamente à questão das emendas 

impositivas. 

 Eu quero dizer a V.Exa. inclusive que o Estado de Minas Gerais ficou mais 

bem atendido do que o meu Estado, o Rio de Janeiro, que não pudemos atender na 

mesma proporção com que atendemos Minas Gerais. 

 Eu tomei muito cuidado para não trazer ao meu Estado um volume de 

emendas que fosse desproporcional, exatamente porque eu queria aqui dar 

equidade e tentar ser o mais justo possível. Se não o fui, eu lamento, Deputado. 

Farei todo o possível para reparar junto ao Relator-Geral. 

 De fato, nós poderíamos ter trabalhado melhor essa questão. Não o fiz em 

desfavor de V.Exa. nem por falta de empenho. Talvez nós não tenhamos tido 

oportunidade de, juntos, procurar uma solução maior. 

 É verdade. Eu tentei procurar harmonizar a solução de tudo aquilo que me foi 

possível tentar atender, porque em alguns casos nós não tínhamos veículo para 

atender, em alguns casos não tínhamos emenda para atender. E nesse caso talvez 

pudéssemos ter feito diferente, se V.Exa. e nós tivéssemos tido uma interação 

maior. 

 Deixo aqui, Deputado Cacá Leão, o meu pedido para que V.Exa. tente corrigir 

o meu equívoco. 

 Muito obrigado. (Pausa.) 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
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 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Com o seu eu estou de pleno acordo. Já 

disse a V.Exa. que vou fazê-lo. E nós já providenciamos inclusive a emenda nesse 

sentido de transferir para os hospitais universitários esse valor. 

 Presidente, se V.Exa. concordar, eu queria aproveitar que nós estamos aqui 

neste final de noite para fazer a votação daquela indicação que nós sugerimos a 

V.Exa. de criar uma diretriz daqui para frente, para que nós possamos vincular os 

servidores da saúde aos atendidos por ela dentro de um cruzamento do CPF de 

quem atende com o CPF de quem é atendido. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Júlio, deixe-me só 

concluir a votação dos destaques. Em seguida, nós tratamos do assunto. 

 Perdoe-me pela indelicadeza de cortar a palavra de V.Exa. 

 Submeto à votação em globo os destaques com o voto do Relator pela 

rejeição na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que acompanham o voto do Relator pela rejeição permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o voto. Logo, rejeitados os destaques. 

 Rejeitados os destaques, não há necessidade de votação da representação 

do Senado Federal. 

 Cumprimento V.Exa. pela relatoria, pela disposição e pela capacidade de 

compreensão que teve, inclusive esclarecendo ao Deputado Caio Narcio a questão 

que evidentemente interessa a Minas Gerais, o seu Estado, a quem eu também 

expresso a minha solidariedade. 

 Eu só faço uma reclamação também. V.Exa. podia ter distinguido Santa 

Catarina. Realmente, eu estava esperando de V.Exa. algo que pudesse... 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Eu não poderia fazê-lo, Presidente, 

porque Santa Catarina não apresentou nenhuma emenda. (Pausa.) Só havia 

emenda impositiva, sobre a qual eu não tenho gestão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu inclusive tenho questionado 

essa questão da emenda impositiva de bancada na área da saúde. Nós estamos 

colaborando para que o Governo atinja o limite de aplicação em saúde com as 

emendas impositivas que nós mesmos estamos fazendo. Quer dizer, é um 

contrassenso. Mas ainda não consegui convencer a bancada de que nós 
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deveríamos deixar essa questão da saúde para o Ministério e, evidentemente, 

aplicarmos a impositiva em outra área. 

 Deputado Julio Lopes, primeiro eu vou conceder a palavra ao nobre Relator, 

que tem precedência. Em seguida, passo a palavra para V.Exa., porque esse tema 

traz um brilho aos meus olhos bastante significativo. 

 Deputado Cacá Leão, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Presidente Dário Berger, eu queria 

cumprimentar os Deputados e Senadores aqui presentes e parabenizar os Relatores 

Setoriais pelo brilhante trabalho que realizaram. 

 Eu sei das dificuldades. Sou parceiro nas dificuldades. Entendo o arrocho que 

nós temos. Espero que, a partir deste momento, eu consiga atender, senão a todos, 

pelo menos os anseios, os desejos dos meus colegas desta Comissão. 

 Presidente, diversos Relatores Setoriais cujos relatórios foram aprovados 

nesta noite me solicitaram que fizesse algumas adequações nos seus textos, mas 

não me cabe essa condição. Para que deixemos bem claro esse propósito, gostaria 

que V.Exa. incluísse na pauta a Alteração nº 1 no Projeto de Lei nº 20, de 2017, para 

que eu venha a atender aos pleitos dos Relatores Setoriais. 

 Eu vou ler o texto. (Pausa.) 

 Isso eu já pediu para incluir na pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - É evidente que está 

autorizado. V.Exa. pode proceder à leitura. Nós deliberaremos em seguida. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Passo à leitura do Parecer Preliminar ao 

PLOA 2018 acerca da Alteração nº 1, Sr. Presidente. 

 “Tendo em vista a aprovação dos relatórios setoriais pela Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO, autorizando o Relator-Geral a 

realizar ajuste nas programações, a partir das indicações feitas pelos relatores 

setoriais, propomos alteração do Parecer Preliminar sobre o Projeto de Lei nº 20, de 

2017-CN, PLOA 2018, aprovada nesta Comissão em 22/11/2017. 

 Inclua-se na Parte Especial: 

 44 - Fica o Relator-Geral autorizado a: 

 44.1 - realizar ajustes de programações afetas à reserva de contingência 

primária, subsídios e subvenções econômicas, defesa, integralização de cotas em 
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organismos financeiros internacionais e as demais indicadas pelos relatores 

setoriais. 

 44.2 - alocar os recursos de acordo com as indicações constantes dos 

relatórios setoriais aprovados pela CMO e autorizações do item 10.III.  

Sala da Comissão, 06 de dezembro de 2017. 

Deputado CACÁ LEÃO 

Relator-Geral” 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está em deliberação a 

Alteração nº 1 do Parecer Preliminar ao PLOA 2018, conforme explicitado pelo 

Relator-Geral, Deputado Cacá leão. 

Alguém deseja discutir? (Pausa.)  

Não havendo quem queira discutir, submeto à votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Em deliberação na representação do Senado Federal. 

Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Cumprimento o Relator-Geral, Deputado Cacá Leão. (Pausa.) 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Nós temos ainda aqui... É 

muito rápido. 

Não sei se acontece com V.Exas. também, mas há um determinado momento 

em que bate um sono. Passando aquele período, para retornar o sono... Eu estou 

nessa fase de ficar sem sono. Então, acho que nós podemos continuar deliberando.  

 Se V.Exas. concordarem de incluir na pauta um relatório do Deputado Julio 

Lopes, nós deliberaremos rapidamente. 

 Alguém tem uma Bíblia aí? Senão, vamos começar a ler a Bíblia, e, mais 

tarde, deliberamos sobre esse parecer do Deputado Julio Lopes. 

 Peço a V.Exa. que faça um breve relato. Depois, submeto à deliberação e à 

aprovação do Plenário desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sr. Presidente, tivemos a oportunidade 

de comentar rapidamente sobre o assunto. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 118

 Deputada Laura Carneiro, como eu comecei a estudar este relatório, verifiquei 

que o orçamento para a saúde só quantifica e só acompanha procedimentos; nunca 

lincamos o procedimento a quem é atendido ou a quem atendeu. 

 Examinando isso, eu propus ao Presidente, Senador Dário Berger, e ao 

Relator-Geral, Deputado Cacá Leão, e, agora estou propondo a todas as S.Exas., 

aos Deputados e às Deputadas, que criemos uma diretriz — na realidade, não será 

uma obrigação, mas uma diretriz — muito importante para o Brasil. 

 O e-Saúde avançou muito, e os prontuários hoje têm uma lacuna para colocar 

o CPF de quem atendeu e o CPF de quem foi atendido. Só que isso jamais foi feito, 

Deputada Laura. Então, nós estamos propondo que a partir de hoje haja uma diretriz 

da Comissão Mista de Orçamento, principalmente para o setor de saúde, para que 

em todo atendimento à saúde, como reza e como está previsto no prontuário do e-

Saúde, haja o CPF de quem atendeu e o CPF de quem foi atendido, a fim de que 

possamos monitorar e quantificar muito melhor todo o procedimento médico. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. me permite um aparte? 

 O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO - Claro que concedo um aparte a 

V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Na verdade, tenho uma dúvida. 

 V.Exa. está propondo...  

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Uma diretriz. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ...que nós façamos uma 

recomendação para que seja cumprido o que já existe? É isso, em outras palavras? 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Não, porque não existia o prontuário 

eletrônico do e-Saúde. Está sendo feito agora. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim, mas no prontuário eletrônico 

do e-Saúde já há o espaço para o sujeito colocar o CPF do médico... 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Acabou de ser feito, Deputada Laura. 

Ainda não existe. 

 O e-Saúde é um programa do Governo Federal... 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Isso, eu sei.  

 Dentro do e-Saúde já existem os dois campos. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Isso. 
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 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então o que nós estamos fazendo 

é recomendando que preencham o campo. Em outras palavras, é isso. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Estamos recomendando que essa 

diretriz seja observada, de acordo com o que foi desenvolvido no e-Saúde. Não é 

porque foi feito o campo no prontuário que aquilo vai ser cumprido, vai ser feito. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas é um absurdo, se não for 

cumprido. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Desculpe-me. Para que V.Exa. tenha 

uma noção, eu vou dar uma informação, que V.Exa. deve saber. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, eu quero entender. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Por que eu estou falando disso? Porque 

o SUS, que foi criado para controlar o sistema nacional, não controla nada. No 

cartão do SUS há 194 milhões de CPFs, quando na realidade só existem ativos no 

Brasil, 154 milhões de CPFs. Então, o SUS não controla nada. 

 Foi feito, nesta gestão do Ministério da Saúde, um procedimento interno para 

reformular todo o processo eletrônico da saúde. Foi, então, criado o prontuário 

eletrônico. 

 Eu estou sugerindo que nós criemos uma diretriz tornando obrigatório o 

preenchimento correto do e-Saúde e fazendo com que esses cruzamentos sejam 

feitos. 

 Essa é a sugestão. Não é uma lei. É apenas uma diretriz para que seja 

observado o e-Saúde na integralidade do que foi proposto agora, por esta 

administração. 

 E nós vamos avançar muito se assim o fizermos, porque vamos poder saber 

quem foi tratado, quem tratou e poderemos fazer o cruzamento com o ICN, que é a 

Identidade Civil Nacional, que autentica que aquele cidadão é aquele cidadão 

mesmo, unívoca e inequivocamente. 

 Então, como isso também está sendo feito — e é uma lei com a qual eu tive a 

oportunidade de trabalhar —, nós vamos poder cruzar definitivamente isso e acertar 

o cartão do SUS, que eu acho que será o maior ganho que já se teve na saúde 

brasileira. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1898/17  05/12/2017 
 
 

 120

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - V.Exas. entenderam a 

essência da proposta? 

 Eu tenho acompanhado com o Deputado Julio Lopes essa questão e, 

modéstia à parte, eu acho que eu sou um dos executivos do setor público que tem 

um relativo conhecimento da área de saúde. 

 Eu não vou ficar 20 minutos, como fiquei ontem, relatando esta questão da 

saúde, mas eu tenho a impressão de que uma atitude como essa, se na prática for 

operada, pode trazer milhões e milhões de reais de benefícios ao País. 

 Hoje, efetivamente, nós não conseguimos cruzar as informações de quem fez 

o atendimento, de quem recebeu o atendimento, nem saber de que forma aquela 

pessoa recebeu o atendimento e quais foram os procedimentos realizados. Com a 

inclusão do CPF, nós conseguimos avançar substancialmente. 

 Aliás, isso já deveria ser uma prática natural, mas há muita resistência, ainda, 

por parte dos servidores e por parte dos médicos com relação a essa questão. 

 Portanto, essa manifestação do Deputado Julio Lopes é apenas uma 

indicação, uma recomendação para que os órgãos públicos ligados à saúde possam 

começar a discutir a implantação do CPF, que é um número — e futuramente nós, 

brasileiros e brasileiras, vamos ter um número, nós vamos ter um prontuário único, 

um número único, que vai substituir a carteira de identidade, que vai substituir muita 

coisa, e nós vamos ter a alternativa de utilizar o nosso cadastro único inclusive no 

nosso celular. 

 V.Exa. quer falar de novo? (Pausa.) 

 Deputada Dorinha, eu já fui atropelado pelo Relator-Geral. Imagine, então... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu vou ter que conceder a 

palavra a V.Exa., que, pelo que eu posso imaginar, sem demérito aos demais 

amigos e companheiros, é uma das especialistas em saúde pública. Foi Secretária 

Estadual de Saúde e tem uma folha de serviços extremamente relevantes prestados 

ao Estado de Santa Catarina, tanto é que já é Deputada Federal por alguns 

mandatos num partido relativamente pequeno, que é o PPS. 

 Eu já a convidei para ingressar no meu partido, mas ela acha que meu 

partido, no momento, não é a melhor alternativa para ela. (Risos.) Mas V.Exa. não 
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pode pensar só no presente. V.Exa. tem que pensar, em relação ao meu partido, no 

passado e no futuro. Certamente, ele vai se recuperar, em razão da tradição que 

teve, da história e da origem. Não é verdade, Deputado Hildo Rocha? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - E por causa de membros como V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - E por causa de membros 

como V.Exa. 

 Concedo a palavra a V.Exa., Deputada Carmen Zanotto. 

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

quero agradecer mais uma vez o convite para mudar de agremiação política, mas o 

meu PPS pode ser pequeno no número de Parlamentares, mas é grande também 

em Santa Catarina e grande aqui na Casa. 

 V.Exa. sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo PMDB de Santa 

Catarina. Trabalhamos junto com o nosso querido Luiz Henrique da Silveira, a 

convite de quem tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Estado. 

 Na condição de gestora da saúde, primeiro eu preciso dizer que essa 

recomendação do Deputado Julio Lopes é bem-vinda. Só faço um adendo, 

Deputado: sugiro que o detalhamento aconteça de forma tripartite, porque a saúde 

tem três entes federados responsáveis: União, Estados e Municípios. Sugiro, então, 

que eles façam o detalhamento desse processo. 

 Destaco que nós temos um número maior de Cartões do SUS porque muitas 

vezes o paciente precisa dizer que mora num Município-sede de uma macrorregião 

de saúde para conseguir realizar procedimentos. Não é raro pacientes de Santa 

Catarina serem atendidos no Paraná com muito mais facilidade do que em nosso 

Estado para procedimentos cardíacos e oncológicos. Isso acontece porque em 

Santa Catarina há o teto financeiro para a média e alta e complexidades, uma vez 

que no passado não tínhamos esses procedimentos no Estado, e as nossas 

referências eram o Rio Grande do Sul e o Paraná. Então, é mais fácil acessar os 

serviços no outro Estado. É muito mais fácil — não vou detalhar isso neste horário 

da manhã —, porque lá precisam ser realizados procedimentos para garantir a 

manutenção também dos recursos naquele Estado. 
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 Então, eu queria fazer este pedido ao nobre Deputado: que o detalhamento 

desta sua recomendação fosse pactuado entre os três entes federados: Municípios, 

Estados e União. 

 Muito obrigada. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Peço a V.Exa. que inclua isso no texto, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos fazer esse adendo, ou 

melhor, um destaque. Vamos incluir o destaque proposto por V.Exa. 

 Solicito ao Secretário que... Nós temos o nosso especialista, o Mário, nosso 

universitário especialista em saúde. 

 Submeto esta recomendação à votação dos membros desta Comissão. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado, com meu louvor. 

 Parabéns ao Deputado Julio Lopes. 

 Em votação no Senado. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 V.Exa. é o nosso Líder. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu só queria agradecer à 

Comissão, especialmente aos Relatores Setoriais, pelo acordo de procedimentos 

que fizemos para concluirmos nesta madrugada a votação de todos os relatórios. 

 Não poderia deixar de parabenizar todos os Deputados e Senadores que têm 

assento nesta Comissão. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, vamos encerrar a reunião, por favor. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vamos encerrar, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vamos encerrar. 

 Eu só quero alertar V.Exas. de que a audiência pública que estava marcada 

para o dia 7 de dezembro, quinta-feira, foi transferida para dia 12 de dezembro, 

terça-feira próxima. 
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 Essa audiência tem por objetivo receber o representante do Ministério do 

Planejamento. Já confirmaram presença o próprio Ministro, o Presidente do Tribunal 

de Contas da União, o Secretário da Previdência do Ministério da Fazenda e 

também o representante da ANFIP — Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil. 

 Só queria lembrar V.Exas., ao tempo em que agradeço a todos e a todas, 

com destaque para a Deputada Laura Carneiro, a Deputada Professora Dorinha e a 

Deputada Carmen Zanotto, nossa representação feminina nesta Comissão. São 

Deputadas aguerridas, dedicadas e solidárias aos nossos trabalhos. 

 Agradeço ao Deputado Julio Lopes, ao Deputado Hildo Rocha, ao Deputado 

Cacá Leão, o nosso Relator-Geral, ao Deputado Raimundo Gomes de Matos e ao 

nosso Líder Cajado. 

 Agradeço também ao Mário, o nosso universitário da Saúde, aos nossos 

técnicos, ao nosso Secretário e a todos os demais presentes. 

 Está encerrada a nossa reunião. 




