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

sobretudo porque vamos aproveitar o quórum da audiência pública anterior, declaro 

iniciada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, para apreciação das matérias constantes da pauta, ao 

mesmo tempo em que a suspendo, para realização da reunião de Líderes que 

faremos aqui ao lado, na sala da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, tenho uma questão de 

ordem. Eu, por exemplo, não dei presença, mas consta a minha presença.  

Na verdade, nós tínhamos uma reunião de audiência pública. Eu não entendi 

isso. Eu não tenho nenhuma autorização e não quero furar o Regimento. Nós demos 

presença para a audiência pública, que diz respeito a outro quórum.  

 Perdoe-me, mas eu não posso concordar que o quórum da audiência pública 

seja transferido para esta nossa reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Excelência, regimentalmente 

pode ser aproveitado o quórum da audiência pública, e assim o fizemos. 

Vamos suspender a reunião e vamos discutir, como tínhamos combinado na 

reunião de Líderes.  

 Eu não vejo problema nenhum nessa questão. Nós não vamos votar agora o 

Orçamento, o que será amanhã. Mas nós precisamos conversar, para acertar com 

os Líderes os próximos encaminhamentos. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, permita-me. Eu já sei do 

passo seguinte: será suspensa a sessão, para que haja a votação de amanhã. Eu já 

sei que essa tem sido a prática aqui. 

 Então, eu já estou registrando que não estou dando acordo para que se utilize 

o quórum da audiência pública, que é totalmente diferente do quórum para a nossa 

sessão. São duas coisas diferentes.  

O que vai acontecer depois? Eu vou, ao final, como tenho feito, pedir que 

V.Exa. encerre a sessão. E V.Exa., com todo respeito, vai dizer: “Nós vamos 

suspender a sessão”. E aí nós vamos suspender a sessão com o quórum da 

audiência pública.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1961/17  12/12/2017 
 
 

 2

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou sugerir a V.Exa. o 

seguinte: nós mantemos o quórum; suspendemos a reunião; fazemos a reunião de 

Líderes; e aí eu venho e encerro, se for o caso, esta reunião de hoje.  

Pode ser assim? Isso atende a V.Exa. E nós faremos a reunião e daremos 

continuidade ao nosso trabalho. (Pausa.) 

 Sendo assim, agradeço a V.Exa.  

Então, está suspensa a presente reunião.  

 (A reunião é suspensa.)  
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Havendo número 

regimental, declaro reiniciada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

Expediente.  

Solicito que sejam declarados como lidos expedientes recebidos pela 

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

página da Comissão Mista de Orçamento na Internet. 

Ordem do Dia.  

Apreciação dos relatórios do Comitê de Avaliação das Informações sobre 

Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COl. 

Antes de iniciarmos a apreciação dos relatórios, informo que o COI 

apresentou o Relatório nº 1, de 2017, que se refere a levantamento das obras 

inacabadas em âmbito nacional, informando os motivos da paralisação. Esse 

relatório foi solicitado por esta Presidência, tendo em vista questionamentos 

suscitados pelos Senadores Jorge Viana e Kátia Abreu, na reunião da Comissão 

realizada no dia 26 de setembro do ano passado. O relatório está disponível na 

página da Comissão na Internet para consideração de seus membros. 

Concedo a palavra, pela ordem, à nobre Deputada Rosangela Gomes. 

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

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, bom dia. 

Agradeço a V.Exa., Sra. Presidente, a oportunidade de falar agora, para fazer 

uma deferência especial, porque, na semana passada, eu não estava no Brasil, 

estava em Portugal, juntamente com a Deputada Benedita e a Deputada Shéridan, 

no Parlamento dos Países de Língua Portuguesa, representando a Rede de 

Mulheres, que eu presido. 

Eu elaborei um Relatório Setorial, mas não pude defendê-lo aqui. Pedi a 

V.Exa. que o defendesse, e V.Exa., com muita maestria, sensibilidade e humildade, 

empenhou-se na tarefa e o aprovou nesta Comissão, com muita dedicação. 

Eu pude receber, Sra. Presidente, aqui na Câmara Federal, representantes de 

diversos setores: da Advocacia-Geral da União, do Ministério Público, do Poder 

Judiciário, do Ministério de Trabalho, da Secretaria Nacional de Políticas para as 
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Mulheres, da Agência Brasileira de Inteligência — ABIN, do Itamaraty. Nós ouvimos 

todos os setores de que a minha área temática tratava e, dentro de um consenso e 

com muita segurança, atendemos tanto quanto possível cada solicitação e, dentro 

do que nos coube também, em alguns outros setores, acrescentamos um pouco 

mais de recursos. Trabalhamos com Orçamento apertado, porém real. E fico feliz, 

por, mais uma vez, ter atendido diversos setores do Judiciário no País inteiro, de 

forma não direcionada.  

Eu quero fazer uma referência especial ao Rio de Janeiro, Estado para o qual 

pude assegurar recursos para a aquisição do novo prédio do Tribunal Regional do 

Trabalho e, também, para ações em Volta Redonda, Campos de Goytacazes, Barra 

Mansa e Nova Iguaçu, a minha cidade de origem. 

Também pude assegurar recursos para políticas para as mulheres no Brasil 

inteiro, e isso é muito importante, Sra. Presidente, porque V.Exa. defende políticas 

para as mulheres, eu também defendo, a bancada feminina defende, e nós pudemos 

aqui, em parceria, eu e V.Exa., defender orçamento para que possamos combater e 

coibir a violência de gênero. 

 Também tive a oportunidade de fazer essa explicação no Senado de Portugal, 

diante de representantes dos nove países que compõem a Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa — CPLP. 

Falamos de forma até um tanto quanto contundente, dura, em relação a 

alguns questionamentos que foram feitos por delegações com relação ao Brasil, que 

assumiu a Presidência da CPLP, mas, como foi um ano atípico, no qual tivemos a 

troca do Presidente da Câmara, troca do Presidente do nosso País, denúncias, nós 

também pudemos nos posicionar de forma firme e falar do nosso compromisso com 

as políticas para as mulheres. 

Então, quero agradecer a cada Deputado, a cada Deputada, a cada Senador 

e a cada Senadora que aprovou o nosso Relatório Setorial. Também fiz 

questionamentos aqui duríssimos com relação aos recursos da assistência que 

foram retirados do Orçamento Geral, como recursos do Bolsa Família, dos Centros 

de Referência de Assistência Social — CRAS e dos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social — CREAS. 
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E nós pudemos, através do Deputado Cacá Leão e do Relator Setorial da 

Assistência Social, fazer um pleito ao Ministro Osmar Terra, a quem pudemos pedir 

que fizesse retornar o Orçamento elaborado pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social. Não alcançamos 100% de recomposição, mas 80% de retorno do recurso 

solicitado. Assim, eu acho que nós demos uma contribuição também bastante 

significativa na questão da assistência social, sobretudo para o povo mais sofrido e 

carente do nosso País. 

Eu quero agradecer de forma muito respeitosa e carinhosa a V.Exa. por ter 

defendido o nosso relatório aqui e, com maestria, tê-lo aprovado com o consenso 

dos demais Parlamentares desta Casa. 

Eram essas as nossas considerações. 

Parabenizo V.Exa. pela direção dos trabalhos nesta manhã. 

Muito obrigada. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Eu quero agradecer a 

V.Exa., dizendo que foi simples aprovar o relatório que V.Exa. fez. Provavelmente, 

se eu o tivesse feito, não teria sido tão fácil. V.Exa. fez um trabalho excepcional e, 

principalmente, atendeu, com a maioria dos recursos que lhe foram concedidos, 

especificamente a questão da mulher brasileira. Portanto, para mim, foi uma honra 

relatar a matéria aqui. 

 No que diz respeito especificamente à questão da assistência, ontem o 

Ministro Osmar Terra esteve com vários membros da Comissão na reunião de 

Líderes e apresentou as suas dificuldades, que são absolutamente compreensíveis 

para nós que trabalhamos na área de assistência e sabemos que essa é uma 

alteração grande e necessária. São necessários talvez 1 bilhão e 200 mil reais. E 

esses recursos só poderão ser realmente efetivados se vierem através do próprio 

Governo. Infelizmente não caberá ao Relator-Geral essa modificação. 

 Nós estamos falando numa modificação de conceito, numa modificação de 

implementação junto ao SUAS — Sistema Único de Assistência Social de valores 

que possibilitem atendimento de APAEs, de clínicas de idosos e de serviços de 

assistência que existem na ponta. Então essa é uma dificuldade grande do Ministro 

Osmar Terra.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1980/17  13/12/2017 
 
 

 4

 O Presidente Dário Berger, o Relator Cacá Leão e o Relator Nilton Capixaba 

estão tentando achar uma solução com a ajuda de V.Exa. e de tantos outros 

Deputados e Senadores desta Comissão. 

 Queria agradecer a V.Exa., então, e passar ao item 1 da pauta. 

 Item 1. Conforme o disposto no art. 24 da Resolução n° 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, submeto à apreciação do Plenário o Relatório n° 3/COI/CMO, 

de 2017, e errata, apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre 

Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COl, que propõe 

Atualização do Anexo VI — Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de 

irregularidades Graves integrante do Projeto de Lei n° 20/2017-CN — PLOA 2018. 

 Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre e Serviços com Indícios 

de Irregularidades Graves — COI. 

 Coordenador do COI: Senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, a 

quem eu concedo a palavra para suas considerações. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Gostaria de cumprimentar V.Exa., nobre 

Deputada Laura Carneiro, uma pessoa que tem batalhado muito pelo dia a dia desta 

Casa e uma pessoa que goza do respeito de todos nós. 

 Quero cumprimentar também a nobre Deputada Rosangela Gomes, sempre 

na luta pelas comunidades mais carentes, mais vulneráveis da sociedade. Quero 

cumprimentá-la pelo seu trabalho no Rio de Janeiro, pelo trabalho na liderança das 

mulheres. Parabéns, Deputada! 

 Quero cumprimentar o Senador Pedro Chaves, um batalhador, um lutador 

pelo querido Estado do Mato Grosso do Sul. 

 Por fim, quero cumprimentar toda a equipe de assessoria da Comissão de 

Orçamento; cumprimentar os consultores Fernando Moitinho e Rafael, que junto 

comigo trabalharam de forma intensa em meu gabinete, para podermos possibilitar a 

realização das audiências públicas necessárias para ouvir todos os técnicos 

envolvidos nas obras inacabadas com indícios graves de irregularidades, além de 

fazermos todas as audiências públicas para ouvir o TCU, o Governo Federal, os 

Governos dos Estados, os Governos Municipais e a sociedade, os colegas 

Parlamentares membros da CMO e os não membros também, enfim, ouvir todos. 
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 O nosso gabinete teve um sem-número de reuniões com todos os 

interessados em fazer com que o Brasil dê continuidade ao desenvolvimento 

sustentável, pautado na lisura, na ética e na boa forma de fazer acontecer as 

questões importantes, que são as obras que o nosso povo contribuinte, que paga 

imposto, tanto almeja para o desenvolvimento de suas regiões. São estradas, 

portos, aeroportos, institutos de fabrico de vacinas e várias outras obras importantes 

para a sociedade que foram e que estão sendo aqui debatidas. 

 Sra. Presidenta, nobre Deputada Laura Carneiro, vou começar pelo Relatório 

3. Se V.Exa. me permitir, gostaria de ler o resumo de cada um dos relatórios, para 

não ficar cansando e para ser mais ágil, a fim de que todos compreendam o 

processo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. pode falar à 

vontade. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Obrigado. 

 “Relatório 3/COI/CMO, de 2017 (resumo) 

 Sr. Presidente, em função do grande volume do relatório, peço a permissão 

de V.Exa. para ler de forma resumida as suas conclusões. 

 Este Relatório contém as propostas do Comitê de Avaliação das Informações 

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COI para 

atualização do “Anexo VI — Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de 

Irregularidades Graves” integrante do Projeto de Lei do Congresso Nacional — PLN 

20/2017 (Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2017). As propostas se 

fundamentam nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União — TCU, 

ao Congresso Nacional por meio do Acórdão 2449/2017 — Plenário, bem como nos 

esclarecimentos prestados pelos gestores em audiências públicas promovidas pelo 

COI em 28, 29 e 30/11/2017. 

 Antes do voto, gostaria de mencionar de forma muito breve, para garantir a 

transparência, as considerações relativas a algumas poucas obras importantes e as 

razões da decisão do Comitê. Três obras foram retiradas do quadro de bloqueio, 

porque os contratos e convênios correspondentes foram anulados ou extintos, não 

havendo mais o que bloquear: Usina de Angra 3, Fábrica da HEMOBRÁS e Vila 

Olímpica de Parnaíba. 
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 Das obras que não foram boqueadas, registro que para o Rodoanel de São 

Paulo as informações e esclarecimentos solicitados pelo TCU foram prestados em 

caráter preliminar pelo Governo do Estado somente à última hora, sem a 

possibilidade de exame completo pelo Tribunal. Neste caso, pelo tamanho e grau de 

adiantamento da obra, seria temerário optar por uma paralisação sem que o Tribunal 

tenha podido fazer uma crítica, por mais rápida que seja. Assim, decidimos não 

propor a paralisação, sem prejuízo de que a análise do Tribunal possa trazer 

recomendações posteriores de bloqueio com base em análises mais firmes. Outro 

caso importante é o do BRT de Palmas, que tinha sido licitado sem qualquer estudo 

de viabilidade: recebemos da Prefeitura as informações de que esse estudo já está 

sendo elaborado para direcionar futuras contratações. Assim, nós decidimos propor 

o desbloqueio do convênio federal, para que o Ministério das Cidades possa ajudar, 

caso entenda conveniente, nessa etapa crucial do planejamento; nesse caso, 

mantemos bloqueada apenas a licitação original, já que ela não poderia ter sido 

realizada sem esses estudos prévios que somente agora começam a ser feitos. 

 No caso do Canal do Sertão, tivemos grande preocupação, pois se trata de 

uma obra com vários de seus trechos anteriores maculados de irregularidades 

gravíssimas comprovadas pelo TCU e sendo investigadas em operações da Polícia 

Federal. Por isso, é preciso explicar que o trecho que está sendo examinado é 

exclusivamente o trecho de número 5, que ainda não teve a obra iniciada. Em todos 

os elementos que recebemos do Tribunal e nos que pudemos acessar nas notícias 

oficiais e de imprensa sobre as demais investigações, não encontramos 

absolutamente nada que dissesse respeito ao trecho 5, sendo todos referidos aos 

trechos 1 a 4. Entendemos, pela argumentação minuciosamente exposta no 

relatório, que as providências corretivas solicitadas pelo TCU no contrato do trecho 5 

foram adotadas pelo Governo Estadual, por meio de um novo projeto de engenharia 

e de uma nova proposta de planilha de preços apresentada ao Tribunal e aceita pela 

contratada. Existem outras questões sendo levantadas pelo Tribunal sobre o futuro 

do contrato, mas os motivos originalmente suscitados para a recomendação de 

paralisação não mais são objeto de questionamento. Portanto, e com base 

exclusivamente no que foi levantado para o trecho 5, o Comitê entendeu que cabia 

levantar a decisão original de paralisação porque aqueles pontos que representavam 
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o seu fundamento foram esclarecidos. Aqui também o Tribunal vai poder aprofundar 

as dúvidas que agora tem sobre a continuidade do projeto e, se entender 

necessário, poderá recomendar novamente a paralisação em função de novos 

questionamentos. 

 Em relação ao novo complexo farmacêutico de Bio-Manguinhos da Fundação 

Oswaldo Cruz, examinamos em profundidade as providências de planejamento do 

projeto e consideramos que a sua implantação não deve ser objeto de paralisação: o 

bloqueio está limitado a um pequeno contrato de serviços administrativos celebrado 

sem licitação, que está em frontal desacordo com a lei e que não é imprescindível à 

realização do projeto. No caso da travessia urbana de Juazeiro, o que foi bloqueado 

é o atual contrato de obras, que já está paralisado desde o começo do ano, que a 

empresa já pediu para rescindir e que o DNIT confirma que pretende rescindir. 

Assim, não há obstáculo à continuidade da obra mediante nova licitação. Por fim, o 

exame do Comitê esmiuçou os imensos problemas levantados pelo TCU na 

participação federal na Ferrovia Transnordestina. Esse foi um negócio feito 

majoritariamente com recursos públicos, mas controlado por uma empresa privada, 

que é passível de anulação da concessão pelo próprio TCU por fuga à licitação, e 

que não tem ainda nenhuma estrutura de controle ou de gestão por parte dos órgãos 

federais que nele comprometem o seu orçamento. A paralisação do 

comprometimento de recursos federais neste caso é inevitável, como medida 

mínima de cuidado, até que os receios sobre a legalidade da concessão sejam 

afastados e a concessionária privada organize minimamente um projeto econômico 

e de engenharia que permita enxergar viabilidade no empreendimento. 

 2. Voto 

 Propomos o bloqueio da execução fisica, orçamentária e financeira das 

seguintes obras e serviços no Anexo VI da LOA/2018, limitado exclusivamente aos 

empreendimentos, contratos, convênios, editais e outros elementos semelhantes 

nominados na coluna 'Objeto' em qualquer programa de trabalho orçamentário, 

conforme abaixo especificado: 

(vou ler a obra, o órgão responsável e o objeto) 

Obra/Serviço: Objeto 

Obras de construção da BR-040/RJ - ANTT Termo Aditivo 12/2014, de  
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30.12.2014, ao contrato PG-

138/95-00, de 31/10/1995  

Obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS - 

ANTT 

Termo Aditivo 13 ao 

Contrato PG-016/97-00 

Adequação da Travessia Urbana em Juazeiro -BRs 

235/407/BA - DNIT 
Contrato 01177/2014 

Construção do Centro de  

Processamento Bio-Manguinhos - FIOCRUZ  
Contrato 070/2016 

BRT de Palmas/TO - Ministério das Cidades:  
Edital 1/2015 

 

Controle do corredor de ônibus - SP  

- Radial Leste - Trecho 1 - Ministério das Cidades 

Contrato 043/SIURB/13 

Edital 01/2012 

Controle do corredor de ônibus - SP - Radial Leste - 

Trecho 2 - Ministério das Cidades 

Contrato 044/SIURB/l 3 

Edital 02/2013 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho - 

RO - Ministério das Cidades 

Edital 005/2015 

Contrato n° 118/PGE-2016 

Aplicação de recursos federais de várias origens na 

Ferrovia Transnordestina - VALEC, Ministério dos 

Transportes, ANTT e FDNE 

Acordo de Acionistas TLSA 

Empreendimento 

 

 As razões para inclusão dos elementos acima especificados encontram-se 

detalhadas no Anexo 1 a este relatório.  

 De outro lado, propomos que não sejam incluídos no Anexo VI da LOA 2018 

as obras/serviços abaixo especificados, que também foram discutidos neste 

relatório: 

 

Obras/Serviço: Objeto 

Usina Angra 3 - ELETRONUCLEAR Contrato CT.NCO 223/83 

Contrato GAC.T/CT - 4500146846 

Contrato GAC.T/CT - 4500160692 

Construção da Fábrica de Contrato 02/2011 
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Hemoderivados - 

HEMOBRAS 

Obras de construção da BR-235/BA - 

DNIT 

Contrato: 05 00202/2014 

Construção da Vila Olímpica - 

Parnaíba/PI. - Ministério do Esporte 

Contrato de repasse 334.262-

25/2010/ME/CAIXA 

Canal do Sertão - Alagoas - Ministério da 

Integração Nacional 

Contrato 58/2010-CPL/AL, Trecho 5 

Canal Adutor Vertente Litorânea - 

Ministério da Integração Nacional 

Contrato 6/2011 

Obras de construção do Rodoanel de 

São Paulo - Trecho Norte - Ministério 

dos Transportes 

Contrato 4.349/2013 - Lote 02 

BRT de Palmas/TO - Ministério das 

Cidades 

Termo de Compromisso 683171 

 

 Diante do exposto, votamos pela aprovação deste relatório, com proposta de 

atualização do Anexo VI do PLN 20/2017 do Congresso Nacional (Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para 2018), nos termos do Anexo 2 a este relatório, e o 

submetemos à apreciação do Plenário desta Comissão, na forma prevista no art. 24 

da Resolução 1, de 2006, do Congresso Nacional, com as seguintes propostas de 

providências adicionais à CMO. 

 I) manifestar ao Presidente da República e ao Ministro do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão a surpresa e a decepção ao ver que a iniciativa de 

criação do Sistema de Obras do Governo, saudada no exercício anterior como 

medida da maior importância, viu-se substituída pela constatação da ausência de 

medidas para a efetiva implantação do Cadastro, conforme descrito nos Acórdãos 

TCU 2449/2017 — Plenário e 2451/2017 — Plenário, reiterando a expressão de que 

a CMO considera a implantação de tal cadastro medida imprescindível à probidade e 

eficiência da gestão dos investimentos públicos federais;  

 II) convocar audiências públicas da Comissão:  
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 a) para oitiva dos Ministros de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e da Transparência e Controladoria-Geral da União, com a participação do 

Tribunal de Contas da União, tendo como objetivo discutir as medidas de 

implementação do Cadastro Geral de Obras do Governo Federal e dos obstáculos à 

sua continuidade; 

 b) para discutir as propostas em andamento de transformação da operação 

da produção industrial da Fundação Oswaldo Cruz e do Complexo de Bio-

Manguinhos em uma empresa pública, com a participação de representantes da 

Fundação, do Ministério da Saúde e da Casa Civil da Presidência da República, 

convidando-se para promovê-la conjuntamente as Comissões temáticas ligadas à 

saúde na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; 

 III) solicitar ao Tribunal de Contas da União, com base no art. 71, inc. VII, da 

Constituição Federal, cópia integral do processo administrativo TC 041.236/2012 

mencionado no item 33 do voto condutor do Acórdão TCU 2060/2017— Plenário, 

bem como de quantos outros destinarem-se a atender ao subitem 9.5 do Acórdão 

1.332/2009-TCU-Plenário e à solicitação constante da alínea “1” do voto do relatório 

COl 02/2016;  

 IV) levar à consideração do futuro relator do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2019 a recomendação de que o prazo para envio de 

informações pelo Tribunal de Contas da União, atualmente constante do art. 119, 

inc. II, da mencionada Lei, seja modificado de “até setenta dias após o 

encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária” para “até cinquenta e cinco dias 

após o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária.” 

 Sra. Presidenta, este é o Relatório 3, que trata das liberações ou bloqueio das 

obras do Anexo VI. 

 Quero dizer a todos os presentes e a todos os Parlamentares que fizemos 

uma análise criteriosa de engenharia ouvindo todos os interessados, e a conclusão 

mais adequada, mais proba encaminhada foi essa aqui. Conto com o apoio de 

todos. 

 Consulto V.Exa. se posso fazer a leitura dos Relatórios 1 e 2, que são bem 

menores, para concluirmos tudo. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. pode ler os 

relatórios. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Obrigado. 

 Relatório 2. 

 Deputado Danilo Forte, V.Exa. quer falar antes? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu não vi, em nenhum momento, nada 

com relação à obra da transposição do Rio São Francisco, que para nós é 

fundamental. Eu acho importante saber se no relatório consta essa obra ou não. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Deputado Danilo, V.Exa. tem toda razão. 

Trata-se de uma obra muito importante, mas o TCU não mencionou nenhuma 

irregularidade relativa a essa obra tão importante para o Brasil, em especial para o 

Nordeste brasileiro. Por isso, não foi objeto de análise do COI essa obra 

especificamente. 

 Muito obrigado, nobre Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quando V.Exa. concluir a leitura dos 

relatórios, eu vou tecer comentários sobre essa questão. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Passo à leitura do relatório. 

 “Relatório nº 2 do COI/CMO, de 2017 (resumo) 

 Sr. Presidente, em função do grande volume do relatório, peço permissão de 

V.Exa. para ler de forma resumida as suas conclusões. 

 O presente relatório tem por objetivo analisar os avisos encaminhados pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) ao Congresso Nacional, relativos a obras com 

indícios de irregularidades graves para o exercício de 2017, e que no último dia útil 

de novembro encontravam-se pendentes de apreciação pela Comissão. Neste caso, 

tais matérias são remetidas ao nosso Comitê e são por ele examinadas em relatório 

único (art. 122 da Resolução nº 1, de 2006, do CN). 

 Reitero que as decisões aqui propostas são relativas ao orçamento do ano 

corrente, ao orçamento para 2017. As decisões relativas ao orçamento para 2018 

são abordadas no Relatório de número 3 deste COI, que também apresentamos 

nesta ocasião.” 

 Gostaria que a nossa assessoria preparasse um chá de gengibre para mim, 

por favor. Eu estou muito gripado e estou tentando ler aqui, mas está complicado. 
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 “Em qualquer caso, o Comitê aproveitou neste relatório todas as informações 

que levantou nas audiências públicas e nos relatórios relativos recebidos do TCU 

para subsidiar as decisões sobre o orçamento de 2018, que descrevemos quando 

da apresentação do Relatório nº 3. Assim, embora muitos dos avisos analisados 

neste relatório estejam há meses pendentes de apreciação pela Comissão, a 

avaliação sobre os casos leva em conta as informações mais atuais possíveis.” 

 Foi aberto prazo para apresentação de emendas às deliberações propostas. 

Recebemos apenas a emenda do nobre Deputado Jorge Solla. A participação desse 

combativo Parlamentar, que tanto admiramos, mostra que está sempre atento aos 

temas da saúde pública. Infelizmente o objeto da emenda é impraticável, e tenho 

que propor a sua rejeição. A intenção da emenda é substituir no decreto legislativo o 

termo “bloqueada” por “suspensa”, talvez buscando outro tipo de intervenção na 

execução dessas despesas, mas esse novo tipo não está previsto na LDO 2017, 

explicando melhor a única situação que a LDO reconhece é a de bloqueio ou não 

bloqueado. São as duas únicas situações que o Congresso tem instrumentos na 

LDO para gerenciar a situação de obra ao contrato. Por isso que, lamentavelmente, 

rejeitei a emenda do nobre Deputado Jorge Solla. Não existe uma terceira situação 

que tenha efeito legal sobre a despesa. 

 Assim, um decreto legislativo que menciona uma situação diferente daquela 

que está prevista na lei criará forte insegurança jurídica para os administradores e 

para as autoridades do próprio Congresso. 

 Devo, então, propor a rejeição da emenda, não sem antes agradecer à 

preocupação do nobre autor, Deputado Jorge Solla, com a saúde pública de nosso 

País. 

 “II. Voto 

 Feitos esses registros, este Comitê, após examinar os apontamentos feitos 

pelo TCU, as medidas corretivas adotadas ou a adotar pelos gestores, conforme 

consignado no Anexo 1, e a importância socioeconômica dos empreendimentos, 

decide: 

 NÃO PROPOR O BLOQUEIO da execução física, orçamentária e financeira 

dos seguintes objetos:  
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 Obras de construção na BR-235 - BA. Contratos 05 00202/2014 e 05 

00239/2014 (AVN 12/2017); 

 Construção da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia – PE. Contrato 

02/2011 (AVN 24/2017). 

 PROPOR O DESBLOQUEIO nos termos do projeto de decreto legislativo 

anexo a este parecer, da execução física, orçamentária e financeira do seguinte 

objeto: 

 Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Parnamirim/RN. Contrato 

003/2015 e Edital 001/2015 (AVN 9/2017); 

 Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI: Contrato de repasse 334.262- 

25/2010/ME/CAIXA (AVN 19/2017); 

 Construção do Hospital Regional em Queimados/RJ. Contrato 029/2015 e 

Edital 022/2014 (AVN 29/2017); 

 BRT de Palmas/TO: Termo de Compromisso 683171 (AVN 20/2017). 

 MANTER O BLOQUEIO da execução física, orçamentária e financeira dos 

seguintes objetos já presentes no Anexo VI da LOA/2017: 

 BRT de Palmas/TO: Edital 1/2015 (AVN 20/2017); 

 Canal do Sertão – Alagoas: Contrato 58/2010 (AVN 23/2017); 

 Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1: Contrato 043/SIURB/12 e 

Edital 01/2012 (AVN 22/2017); 

 PROPOR O BLOQUEIO, nos termos do projeto de decreto legislativo anexo a 

este parecer, da execução física, orçamentária e financeira dos seguintes objetos: 

 Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos no Estado 

do Rio de Janeiro. Contrato 070/2015 (AVN 21/2017). 

 Adequação da Travessia Urbana em Juazeiro - BRs 235/407/BA. Contrato 

SR-05/01177/2014 (AVN 25/2017); 

 Corredor de ônibus – SP – Radial Leste – Trecho 2. Contrato 044/SIURB/13 e 

Edital 02/2016 (AVN 28/2017).” 

 O último relatório é o Relatório nº 1, que é mais curtinho para a minha 

garganta que agradece e também para o ouvido de vocês. É muito ruim ouvir uma 

pessoa que está adoentada falando dessa forma tão ranhenta como estou falando. 

 Passo à leitura do relatório: 
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 “Relatório 1/COI/CMO, de 2017 

 Sr. Presidente, em função do grande volume do relatório, peço a permissão 

de V.Exa. para ler de forma resumida as suas conclusões. 

 Por meio do ofício 136/2017/CMO, o Exmo. Sr. Presidente da Comissão 

solicita a este Comitê um levantamento das obras inacabadas em âmbito nacional, 

informando os motivos da paralisação. 

 A demanda formulada pela Comissão põe em evidência uma imensa lacuna 

na administração pública federal: a ausência de um cadastro das obras em 

andamento sob responsabilidade da União ou com recursos federais. Parece 

inacreditável, mas ainda em 2017 o Governo Federal desconhece quantas e quais 

obras têm a seu cargo. 

 Para contornar essa lacuna, o Comitê pesquisou eventuais levantamentos 

parciais que tenham sido feitos sobre a existência e situação de obras inacabadas, 

selecionando os que eram adequados à demanda formulada. Algumas iniciativas 

recentes do Governo Federal nesse sentido podem atender da forma possível à 

necessidade da Comissão. Trata-se de levantamentos procedidos entre o final de 

2016 e o começo de 2017 pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e pela Comissão Especial das Obras Inacabadas do Senado Federal” — da 

qual eu fui Vice-Presidente. “São levantamentos relativamente recentes, com 

abrangência bastante considerável em relação ao total de obras custeadas pelo 

orçamento federal, e já validados pelo Executivo. Embora evidentemente 

apresentem lacunas e omissões, devidas exatamente à ausência de um registro 

único das obras federais em andamento, as informações aqui reunidas servem como 

a melhor aproximação possível daquilo que deseja a Comissão. 

 Conclusão 

 Diante do exposto, submetemos o presente relatório à consideração da 

Comissão. Nos Anexos, são apresentados (em papel e em formato de planilha 

eletrônica): 

 a) Anexo I - Relação, levantada em novembro de 2016, de todas as obras do 

PAC compreendidas entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões que estavam paralisadas 

(1.600 obras); 
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 b) Anexo II - Relação, levantada em fevereiro de 2017, de todas as obras 

informadas no Anexo I que foram consideradas pelo Executivo como merecedoras 

de continuidade e encontravam-se inconclusas em 31 de dezembro de 2016 (357 

obras); 

 c) Anexo III - Relação, levantada em fevereiro de 2017, de todas as obras 

informadas no Anexo I que foram consideradas pelo Executivo como já concluídas 

em 31 de dezembro de 2016 (79 obras).” 

 Srs. e Sras. Parlamentares, o Senado Federal, em consonância com essa 

preocupação, constituiu a Comissão Especial das Obras Inacabadas no ano 

passado. Coube ao Senador Ataídes Oliveira a Presidência, a mim a Vice-

Presidência e ao Senador Wilder Morais a Relatoria. 

 Esse relatório, feito pela nossa Comissãso, foi muito útil para todas as 

conclusões do COI. 

 Espero, como engenheiro e membro desta Casa, ter contribuído da melhor 

forma possível para a elucidação das dúvidas, ter seguido as recomendações do 

TCU e dado condição para que o Brasil se desenvolva. 

 Muito obrigado, Sra. Presidenta, Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Obrigada, Senador. Com 

certeza, através de seus relatórios, V.Exa. elucidou as nossas dúvidas, tanto que 

temos apenas o Deputado Raimundo Gomes de Matos inscrito para discutir. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu também quero me inscrever. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - O Deputado Danilo Forte 

também vai se inscrever. 

 Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nobre Senador Hélio, 

inicialmente nós queremos ressaltar a importância do trabalho de V.Exa. na 

Comissão, como também de todos os membros. A nossa indagação é em relação à 

Transnordestina.  

 Nós coordenamos aqui uma Comissão externa que acompanha os trabalhos 

da Transnordestina. Ainda ontem tivemos audiência com a equipe do Ministério do 

Planejamento, até porque o Governo oficializou um Comitê interministerial para 

propor alternativas para as obras da Transnordestina, e esse prazo já foi encerrado. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1980/17  13/12/2017 
 
 

 16

E, ontem, na Comissão, foi apresentado o relatório da Transnordestina avaliando 

todos os investimentos da VALEC, as recomendações do TCU e também os 

possíveis investidores internacionais para a Transnordestina. 

 O Presidente da Transnordestina, o Dr. Sérgio Leite, esteve presente 

justamente apresentando a proposta de investidores internacionais, que, no próximo 

mês de fevereiro a março, deverá ser oficializada e concretizada. Pelo seu relatório 

apresentado e bem construído, acatando também a decisão da Comissão e do TCU, 

permanecem impeditivos os investimentos para a Transnordestina até que a 

concessionária equalize uma proposta e atenda a todos esses acórdãos, como 

também os TACs que foram pactuados.  

 A Transnordestina necessita de um investimento de mais 7 bilhões. Quem 

assumir essa missão de construir os 800 quilômetros restantes terá que renegociar 

toda a dívida já contraída e fazer esse investimento. Então, nesse caso mais 

específico, na peça orçamentária continua a funcional programática em relação à 

Transnordestina. O que existe de impedimento é a liberação de recursos pelo 

BNDES e BNB, através dos fundos constitucionais, para a concessionária. Isso não 

inviabiliza a retomada do projeto. Creio que os demais membros desta Comissão 

irão concordar com esse relatório na perspectiva de que há, sim, uma construção 

dessa obra a ser concretizada, que irá ligar o Porto do Pecém e o Porto de Suape a 

Eliseu Martins. 

 E, já nesse relatório feito pelo Ministério do Planejamento, existe todo um 

estudo da viabilidade econômica do transporte de minério e grãos, para que 

possamos ter, acima de tudo, a concretização dessa ferrovia. Só o que nos espanta 

é o prazo, pois é uma obra que foi iniciada em 2005, e a previsão é de que a 

conclusão da Transnordestina ocorra em 2021, o que inviabiliza muitos outros 

projetos complementares, não só do Piauí e do Ceará, mas também de 

Pernambuco. 

 Então, nós só queremos que V.Exa. reafirme que há, sim, a permanência da 

funcional programática, do programa no Orçamento, para que isso não seja motivo 

de impedimento das negociações internacionais que estão sendo feitas da 

Transnordestina com os investidores. Se o Governo Federal tirar isso da sua peça 

orçamentária, qual investidor internacional fará investimentos no Brasil e na 
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Transnordestina? O próprio Governo não está contemplando, no seu orçamento, 

essa obra. Então, como é que o investidor internacional vai alocar recursos numa 

obra que está inviabilizada pelo próprio Governo? Então, nessa indagação é 

importante a palavra de V.Exa., para que até os investidores internacionais tenham 

firmeza de que efetivamente, vencidos esses obstáculos, essa compatibilização com 

o que os acórdãos do TCU estão solicitando, e com essa articulação da 

concessionária de buscar investimentos internacionais, nós possamos ter a 

Transnordestina, obra de suma importância para o Nordeste brasileiro. 

 Muito obrigado. 

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

discutir a matéria, Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, corroborando aqui 

com a colocação do Deputado Raimundo Gomes de Matos, eu acho que o Nordeste 

padece de uma atenção maior no que diz respeito às duas principais e mais 

importantes obras estruturantes do Nordeste: a Transnordestina, tão bem 

reivindicada pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos; e a transposição do São 

Francisco, porque é um clamor secular. 

 Há mais de 2 anos inclusive eu apregoei que, diante da falência da 

construtora responsável pelo trecho da chegada da obra ao Estado do Ceará, fosse 

convocado o Batalhão de Engenharia de Construção do Exército brasileiro para 

concluir a obra, porque inclusive tinha sido o batalhão de engenharia que tinha 

realizado a parte mais difícil da obra, que foi a captação de Cabrobó, em 

Pernambuco.  

 E agora, no trecho final, faltando menos de 8% para a conclusão, para a água 

chegar a Jati, era necessário que nós tivéssemos firmeza. Inclusive tivemos duas 

reuniões no Tribunal de Contas da União, junto com os Governadores dos Estados 

do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, exatamente no sentido de buscar agilizar 

a complementação, a conclusão dessa obra. 

 Infelizmente, a opção feita pelo Ministério da Integração foi de uma licitação. 

E a licitação, num primeiro momento, deu um problema de escolha, na medida em 

que a primeira e a segunda empresas eram inclusive empresas cearenses. Se elas 
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tivessem sido contratadas, com certeza essa obra já teria sido concluída. Mas se 

preferiu contratar uma terceira empresa do Estado de Goiás. 

 E a moral da história é que a obra continua parada e a conclusão não foi feita. 

O Estado do Ceará padece da conclusão dessa obra, porque inclusive o Castanhão, 

que é o nosso maior reservatório, hoje tem apenas 3% do armazenamento de água. 

Se não chover até o início de janeiro, nós vamos entrar no volume morto, correndo o 

risco de prejudicar o abastecimento de água para a região metropolitana de 

Fortaleza. Mais de 4 milhões de pessoas no Estado do Ceará ficarão impedidas de 

ter acesso ao abastecimento de água. Nós já temos cidades no interior do Ceará em 

colapso total de abastecimento de água na sede do Município, como Acopiara e 

Pedra Branca. 

 E tudo isso seria resolvido, tudo isso estaria num outro momento se a 

transposição do São Francisco tivesse sido concluída e se pelo menos houvesse 

uma data prevista agora para o início do ano, já que ela foi prometida para o início 

deste ano, depois para o meio do ano, depois para setembro. Agora já nem data 

temos mais, porque sequer a construtora que assinou o contrato com o Ministério da 

Integração está executando as obras. E já se fala inclusive em rescisão desse 

contrato. 

 Então, eu acho que é importante também que esse comitê tenha uma 

observação e um cuidado especial para com a transposição, porque ela é 

fundamental para o Estado do Ceará. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Obrigada a V.Exa. 

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass, que é o último inscrito para...  

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Deputada, só quero 

fazer uma questão de ordem. O Presidente Eunício Oliveira já abriu a sessão do 

Congresso. Automaticamente, nós pedimos celeridade para que nós possamos... 

Ele suspendeu lá por 20 minutos, para que nós possamos otimizar aqui a conclusão 

do debate e a votação deste importante relatório. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - É o tempo de nós 

conseguirmos votar. Só posso fazer isso terminadas as inscrições. 

 Com a palavra o Deputado Bohn Gass. 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - É que a minha questão é uma questão de 

ordem. Então, eu sugiro que nós apreciemos a votação e depois eu faço a questão 

de ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Claro, Deputado. Está 

certo. 

 Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nobre Deputada Presidente, eu quero 

cumprimentar o Sr. Deputado Raimundo Gomes de Matos, o Vice-Presidente da 

Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura. 

 A obra da Transnordestina é fundamental para o Nordeste brasileiro. A 

interligação do Porto de Pecém ao Porto de Suape e a Eliseu Martins representa um 

grande desenvolvimento. A salvação dessa obra é, de fato, a captação de recursos 

internacionais para que possamos agilizá-la. Realmente, o nosso relatório não 

inviabiliza o projeto em nada. Muito pelo contrário, exigimos que esse planejamento 

que V.Exa. muito corretamente coloca aqui seja concluído e aprovado pelo 

Congresso, para que se possa captar esses recursos internacionais. 

 Então, cumprimento V.Exa. e deixo claro que está devidamente atendida essa 

proposta que V.Exa. tão bem aqui traz, nobre Deputado Raimundo Gomes de 

Matos. 

 Nobre Deputado Danilo Forte, é com muita satisfação que cumprimento 

V.Exa. pela lembrança dessa obra tão importante que é a transposição do Rio São 

Francisco. V.Exa. sabe que eu sou um concursado público federal da carreira de 

Analista de Infraestrutura e tenho quase 100 colegas dessa carreira cuidando da 

obra do São Francisco. E nós sabemos da importância capital dessa obra. Não é 

possível paralisá-la. Temos que concluí-la o mais breve possível. 

 Então, os recursos previstos para a conclusão permanecem na Lei 

Orçamentária. No caso da transposição, não houve apontamentos do TCU sobre 

irregularidades com relação a questões graves da obra, não havendo, portanto, 

intervenção do Comitê sobre essa obra. No entanto, concordamos com a 

preocupação de V.Exa. Acho que cabe ao COI — Comitê de Avaliação das 

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves 

acompanhar o processo dessa pequena licitação que está tendo problema, para 
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concluir o mais rápido possível esse pequeno pedaço do canal e poder atender essa 

região do vosso Ceará. 

 Quero agradecer a V.Exa. também pela intervenção, elogiosa e correta, 

trazida a esta Comissão. Obrigado, Deputado. Estamos juntos nessa luta! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Obrigada, Senador. 

 Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. 

 O Relatório nº 3 e sua errata estão em votação na representação da Câmara 

dos Deputados. Os Senhores Deputados que os aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Em votação no Senado Federal. Os Senhores Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Vamos diretamente ao item 2, que trata do Relatório nº 2/COI/CMO, 

apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves acerca da AVN 9/2017-CN, AVN 12/2017-CN, 

AVN 19/2017-CN, AVN 20/2017-CN, AVN 21/2017-CN, AVN 22/2017-CN, AVN 

23/2017-CN, AVN 24/2017-CN, AVN 25/2017-CN, AVN 28/2017-CN e AVN 29/2017-

CN, por meio das quais o Tribunal de Contas da União encaminhou ao Congresso 

Nacional informações sobre obras e serviços com indícios de irregularidades graves. 

 O Relator já apresentou o Relatório nº 2, ao qual foi apresentada uma 

emenda, que foi rejeitada. 

 Em discussão o relatório. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados o Relatório nº 2. Os 

Srs. Deputados que aprovam o relatório do nobre Senador permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. Os senhores Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sra. Presidente, solicito uma questão de 

ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Pela ordem, concedo a 

palavra ao nobre Deputado Bohn Gass. 

 Mas, antes, se V.Exa. me permitir, vou ler os avisos. 

 Em que pese o §3º do art. 16 da Resolução nº 1, de 2006-CN, facultar a 

dispensa de designação de Relatores para as matérias relacionadas no inciso III, 

alíneas “a”, “c", “d” e “e”, e no inciso IV do art. 2º da mesma Resolução, esta 

Presidência, mesmo assim, optou por designar Relatores para todas essas matérias, 

com a finalidade de se preservar a competência regimental desta Comissão, que é a 

de examinar todas as proposições que lhe são submetidas. 

 Dessa forma, pudemos apreciar todas as matérias cujos relatórios foram 

apresentados à Comissão. 

 As demais matérias, que não tiveram seus relatórios apresentados pelos 

Relatores em tempo hábil por alguma razão, ficaram pendentes de apreciação. 

Nesse caso, proponho ao Plenário o arquivamento dessas matérias, pela ausência 

de seus relatórios. 

 Para conhecimento do Plenário, as matérias são as seguintes: 

 Avaliação de Receitas e Despesas: Mensagens nºs 4, 7, 10, 11 e 13/2017-

CN; 

 Demonstrações Financeiras do Banco Central: Aviso nº 16/2017-CN; 

 Relatório Gerencial Trimestral do BNDES: Ofício nº 15/2017-CN; 

 Relatório de Gestão Fiscal do TCU: Avisos nºs 13 e 21/2016-CN; 

 Relatório de Gestão Fiscal: Avisos nºs 17/2014-CN, 6, 16 e 17/2015-CN, 

16/2016-CN, 8/2017-CN, Mensagens 9, 11, 16 e 17/2014-CN, 1 e 2/2015-CN e os 

Ofícios nºs 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39/2014-CN; 1, 

2, 4, 5, 6 e 7/2015-CN; 

 Relatórios de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil: Avisos nº 14 e 

18/2017-CN. 

 O envio das matérias para o Arquivo está em votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 
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 Os Senhores Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Em votação na representação do Senado. 

 Os Senhores Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Concedo a palavra ao nobre Deputado Bohn Gass para uma questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sra. Presidenta Deputada Laura Carneiro, 

eu quero sugerir, mediante o acordo que nós construímos ontem, que façamos a 

suspensão desta sessão, que está ainda com o quórum da sessão de ontem. Há 

muitas tratativas em relação a emendas, a EMBRAPA está sendo incluída e várias 

outras tratativas estão sendo feitas. Se conseguirmos concluir todos os 

procedimentos, nós vamos, no retorno, não encerrar a sessão, mas validar sua 

continuidade. Se não conseguirmos, vale o acordo que construímos ontem. 

 Então, esta é uma sugestão que quero fazer: que se suspenda esta sessão 

com este quórum — até porque há sessão do Congresso —, e, estando 

incorporados todos os temas, vale o que acordamos ontem; não estando 

incorporados, nós vamos valer o acordado ontem, que é haver uma nova sessão.  

 Então, eu acredito que é melhor suspender agora, porque há a possibilidade 

de mantermos o quórum. Se encerrarmos agora, ficaremos com dificuldade, porque 

não está tudo concluído nos processos das emendas. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Antes de passar a 

palavra ao Deputado Claudio Cajado, eu queria lembrar que o Senador Eunício 

Oliveira acabou de dizer isto em plenário: ele suspendeu a sessão do Congresso por 

20 minutos, mas mandou se encerrarem todas as Comissões que estivessem em 

funcionamento, menos a CMO. Então, nós estamos regularmente funcionando e 

poderíamos continuar automaticamente. 

 Tem a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sra. Presidente Laura Carneiro, Sr. 

Presidente Senador Dário Berger, eu queria apelar ao Deputado Bohn Gass, aos 

demais Parlamentares aqui presentes e ao nosso querido Relator para que 
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iniciássemos a discussão. Por quê? Porque o relatório do Deputado Cacá Leão 

poderá ainda sofrer alguns ajustes. Poderá! Até agora ele está sendo procurado por 

uma série de órgãos, por uma série de Ministros. 

 Eu quero manifestar minhas condolências, não digo por causa de alguma 

ocorrência de morte, mas de forma figurativa, em virtude do que passa o Deputado 

Cacá. Ele está sem poder atender aqueles que o procuram, diante da restrição 

financeira. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Condolências? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ele não morreu ainda, mas se 

continuar assim, não sei se ele vai sobreviver. 

 Eu queria apelar ao Deputado Bohn Gass para que tenha sentimento, e que 

nós pudéssemos iniciar a discussão e suspender a reunião após a discussão, 

porque assim nós adiantaríamos o processo, Senador Dário Berger. E abriríamos o 

prazo para eventuais destaques, concluiríamos todo esse processo e ficaríamos 

aguardando tão somente, Deputado Danilo Forte, a votação do relatório final, 

ultrapassada essa fase. 

 Hoje é quarta-feira. Eu estou em quatro Comissões — quatro! Acabei de ler 

dois projetos na Comissão de Relações Exteriores, estou indo para a Comissão de 

Ciência e Tecnologia, mas a prioridade é a Comissão Mista de Orçamento, como é a 

prioridade do Deputado Bohn Gass, como é a do Deputado Danilo Forte, como é a 

da Deputada Laura Carneiro. 

 Então, nós poderíamos iniciar essa discussão e, obviamente, se não nos 

prolongássemos, abriríamos o prazo, Senador Dário Berger, dos destaques; 

concluiríamos num horário a apresentação dos destaques — vamos supor, às 13 

horas; e aí, Deputado Bohn Gass, concluindo o prazo para apresentação dos 

destaques, nós ficaríamos com o relatório pronto para podermos votar. E, enquanto 

isso, procura-se o Relator para se fazerem os ajustes finais. 

 Isso é muito mais inteligente do que deixarmos suspensa a sessão sem a 

leitura do relatório, sem o início da apresentação dos destaques e sem o 

encerramento da discussão. Vamos ficar amarrados a quê? Vamos suspender para 

quê? Não faz sentido. 
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 Faria sentido se nós abríssemos a discussão, começássemos o relatório, 

abríssemos o período para apresentação de destaques. Concluído o relatório, 

daríamos um prazo para encerramento dos destaques e das discussões e, a partir 

daí, poderíamos pensar em suspender. Agora eu não vejo sentido na suspensão. 

Não tem nenhum objetivo claro a suspensão da presente sessão neste momento. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra pela ordem, 

Presidente. 

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

ordem, o nobre Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quero só facilitar. 

 Eu acho que tanto o desejo do Deputado Claudio Cajado é pertinente como 

também a preocupação do Deputado Bohn Gass. Então, para somar os dois, eu 

acho que poderíamos fazer o seguinte: abriríamos a leitura do relatório, e o período 

da leitura seria o período dos destaques, em seguida se suspenderia a reunião para 

fazer o arremate final, e aí teríamos a decisão final do Relator. E, depois dessa 

conversa, que é republicana e saudável para o bom andamento da Casa, 

voltaríamos com o compromisso de não fazer questionamento sobre o veto ou não 

aos destaques. Aí, teríamos celeridade na votação final, porque já sabemos do 

esforço do Deputado Cacá, que tem feito uma relatoria harmoniosa, muito 

democrática, pois ouviu todo mundo. Sabemos da dificuldade financeira e fiscal que 

o País atravessa, e sabemos também do compromisso que o Deputado teve de 

buscar atender às demandas da Comissão.  

 Diante disso, então, eu acho que daríamos celeridade ao processo. Faríamos 

a leitura agora, o período da apresentação de destaques seria só durante a leitura, 

que é o prazo, inclusive, que o Regimento coloca, suspenderíamos a reunião após a 

leitura e voltaríamos no final da tarde, ou no começo da noite, ou de madrugada, 

para concluirmos a votação.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Eu vou fazer uma 

sugestão tanto ao Deputado Cajado como ao Deputado Danilo, e especialmente ao 

Deputado Bohn Gass. Se V.Exas. puderem olhar para frente e ouvir...  

 Deputado Cajado, faço uma sugestão ao Plenário. Nós temos ainda que votar 

o relatório do CAE — Comitê de Admissibilidade de Emendas, sem o qual é 
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impossível a votação do todo. Nós faríamos o seguinte: neste momento, 

passaríamos a votar o relatório do CAE, o Deputado Bilac estaria aqui, e, depois da 

votação do relatório do CAE, provavelmente teremos que parar porque teremos a 

sessão do Congresso. Assim, ganharemos tempo, até lá o Relator já terá chegado, 

estará aqui conosco, e, quem sabe, nós já teremos avançado ainda mais na nossa 

discussão.  

 Se nós avançarmos, resolveremos o problema, por exemplo, da agricultura, 

da EMBRAPA, que tem destaque do Deputado Bohn Gass, destaque meu, do 

Deputado Evandro, enfim, de todos nós, porque todos concordamos com o tema. Se 

conseguirmos avançar, poderemos fazer uma votação mais rápida, digamos assim.  

 De todo modo, os destaques estão sendo apresentados desde ontem, 

Deputado Danilo. Desde ontem ao meio-dia, todos já puderam apresentar seus 

destaques. Então nós apenas... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas o período se encerra no início da 

votação, da discussão do relatório.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Sim, por isso não 

começou ainda.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Por isso, se lermos logo o relatório, o 

período termina logo e fazemos... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Por isso é que eu 

pergunto a V.Exas. se concordam, então, que agora nós passemos à votação do 

CAE.  

 Com a palavra o Deputado Jorge Solla, pela ordem.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente Laura, enquanto não se 

iniciar a Ordem do Dia do Congresso, podemos ir tocando aqui.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Então, é o que eu estou 

sugerindo. Mas, como é extrapauta, eu quero combinar publicamente.  

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Deputada, a sessão do Congresso já 

começou...  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Mas nós estamos 

autorizados. 
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 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Sei disso, e eu concordo com o seu 

encaminhamento. Só queria registrar o seguinte: eu gostaria que o Relator 

pudesse... Pode ser que só eu não tenha tido acesso ainda. Nós tivemos emendas 

aprovadas na CMO, tivemos emendas aprovadas nas Comissões Permanentes. Eu, 

por exemplo, tive oportunidade de apresentar emendas que foram aprovadas na 

Comissão de Seguridade Social e na CMO, e, até onde sei, não foram atendidas nas 

setoriais e pelo Relator.  

 Então, Deputada Laura, eu concordo com o seu argumento, mas eu não 

posso apresentar um destaque sem saber se o Relator atendeu ou não. A não ser 

que me digam assim: “Apresente o destaque independentemente de saber o que o 

Relator apresentou”. 

 Então, eu gostaria que o Relator pudesse ter a oportunidade de apresentar 

aqui na Comissão, ouvir os questionamentos, para que nós possamos fazer os 

destaques posteriormente, senão eu vou fazer o destaque sem saber qual é a 

posição dele. Eu acho que não é o mecanismo mais adequado.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Deputado Solla, deixe-me 

explicar a V.Exa. Na verdade, desde ontem, todos os Parlamentares, durante toda a 

tarde, fomos pedir explicações à Assessoria Técnica da Comissão de Orçamento. 

 Então, por exemplo, as dúvidas de cada um de nós quanto à leitura do 

relatório apresentado ao meio-dia foram retiradas, e por isso alguns conseguiram 

fazer destaques. Eu entendo a posição de V.Exa., mas temos que cumprir o 

Regimento, e o Regimento determina o momento em que se encerram os 

destaques. Com certeza, V.Exa. terá tempo para isso. 

 Agora eu quero pedir que passemos ao Relatório do CAE, porque com 

relação não há problema para V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Por enquanto, fica assim. Nós vamos 

apenas trabalhar com o CAE. Enquanto isso, nós conversamos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Com o CAE, foi 

exatamente o que eu sugeri. 

 Informo ao plenário que há requerimento para inclusão na pauta do Relatório 

do CAE. De acordo com o art. 214, parágrafo único, do Regimento Interno do 
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Senado Federal, o requerimento não vai à apreciação de plenário, e, por isso, defiro 

o presente requerimento. 

 Peço ao nobre Senador e meu Presidente Dário Berger que assuma a 

Presidência. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Portanto, conforme disposto 

no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, submeto à 

apreciação do Plenário o Relatório das Atividades do Comitê de Admissibilidade de 

Emendas —, CAE/CMO, sobretudo quanto ao seu exame de admissibilidade pela 

Relatoria-Geral apresentada ao Projeto de Lei nº 20, de 2017, Projeto de Lei 

Orçamentária para 2018. 

 O voto do Relator do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, 

Coordenador Deputado Bilac Pinto, do PR de Minas Gerais, é o de que todas as 

emendas apresentadas pelo Relator Geral sejam consideradas admitidas. 

 A Deputada Laura Carneiro é membro atuante efetivo do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE.  

 Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro, como membro do Comitê, 

para a leitura do seu relatório. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu vou ler o relatório de lavra, é claro, de todos 

nós, mas especialmente do Deputado Bilac Pinto, que está se aproximando da 

Comissão. 

 “Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas 

 Exame de Admissibilidade das Emendas Apresentadas ao PLOA 2018 

 I - Relatório 

 1. Conforme art. 25 da Resolução n° 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. 
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 2. 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 n° 1/2006-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, inciso XI, e 25 da Resolução n° 1/2006-CN.) 

 3. Em relação às emendas de Relator, vale salientar que o art. 144 da 

Resolução n° 1, de 2006-CN, assim disciplina a matéria: 

  ‘Art. 144. Os Relatores somente poderão 

apresentar emendas à programação da despesa com a 

finalidade de: 

  I - corrigir erros e omissões de ordem técnica ou 

legal; 

  II - recompor, total ou parcialmente, dotações 

canceladas, limitada a recomposição ao montante 

originalmente proposto no projeto; 

  III - atender às especificações dos Pareceres 

Preliminares. 

  Parágrafo único. É vedada a apresentação de 

emendas que tenham por objetivo a inclusão de 

programação nova, bem como o acréscimo de valores a 

programações constantes dos projetos, ressalvado o 

disposto no inciso I do ‘caput’ e nos Pareceres 

Preliminares.’ 

 4. Em relação ao item III, o Parecer Preliminar ao PLOA 2018 aprovou uma 

série de situações que autorizam a apresentação de emenda de iniciativa do 

Relator-Geral. 

 5. Na análise efetuada pelo Comitê acerca da admissibilidade das emendas 

de Relator-Geral não se constatou infringência à norma constitucional, legal e 

regimental. 

 II - Voto 
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 6. Diante do exposto, somos pela admissibilidade de todas as emendas do 

Relator-Geral apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2018.” 

 Assinam nosso Coordenadores: Deputado Bilac Pinto, Deputado Toninho 

Wandscheer, Deputada Laura Carneiro, Deputada Carmen Zanotto, Deputado Jaime 

Martins, Deputado Domingos Sávio, Deputado Zé Carlos, Deputado Cidinho Santos 

e Deputado Benedito de Lira. 

 É o relatório, Sr. Presidente. 

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

(Pausa.) 

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

representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e Deputadas que aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Da mesma forma, submeto-o à aprovação na representação do Senado 

Federal.  

 Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Agradeço à Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) 

 Conforme entendimento estabelecido por membros desta Comissão em 

reunião de Líderes, nós podemos iniciar a leitura do relatório. Entretanto, como o 

Relator ainda está fazendo os últimos ajustes e detalhes, eu vou suspender a 

reunião por alguns minutos. Retornaremos em seguida. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

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

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu fico pensando se não era 

melhor, Deputado Bohn Gass, simplesmente nós encerrarmos a reunião, abrirmos 

um novo painel, e as pessoas virem aqui para dar presença.  

 Na verdade, nós podemos discutir com seis Deputados e dois Senadores. E 

há esse número, aqui, neste momento.  
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu já tinha encaminhado isso 

na questão da suspensão. Vamos aguardar o Relator-Geral. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Suspensão é mais apropriada 

agora. É até mais seguro, para não termos problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está suspensa a reunião por 

10 a 15 minutos. 

 (A reunião é suspensa.)  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Havendo número 

regimental, declaro reiniciada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para apreciação das matérias na pauta. 

 Como esta provavelmente é a nossa sessão mais importante, antes de iniciar 

a Ordem do Dia, eu gostaria de agradecer o auspicioso trabalho que desenvolvemos 

durante este ano à Coordenação Audiovisual; à Diretoria-Geral da Câmara dos 

Deputados; ao Departamento de Taquigrafia; às Consultorias Legislativas da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, às assessorias de todas as 

Lideranças da Câmara e do Senado, às senhoras copeiras, aos senhores garçons, 

enfim, a todos aqueles que, com dedicação, com trabalho, com carinho, contribuíram 

para o bom êxito dos trabalhos desta Comissão. 

 Agora vamos passar à matéria mais importante desta semana. Como a 

matéria não constava da pauta, primeiro, vamos incluí-la. 

 Informo ao Plenário que há requerimento de inclusão na pauta do relatório 

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

Federal, o requerimento não vai à apreciação do Plenário. Portanto, eu o defiro, para 

que possamos votar a matéria.  

 Inicia-se a Ordem do Dia. 

 Passa-se à apreciação do Relatório Geral apresentado ao Projeto de Lei nº 

20-CN, de 2017, Projeto de Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2018, e da complementação de 

voto do nobre Relator-Geral, Deputado Cacá Leão. 
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 Foram apresentadas ao relatório 8.347 emendas. O voto do nobre Relator é 

pela aprovação do PLN 20/17, na forma do substitutivo que será apresentado, que 

contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela aprovação e 

pela aprovação parcial das emendas. 

 Informo que o prazo para apresentação de destaques iniciou-se no dia 12 de 

dezembro e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I 

do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.  

 Tem a palavra o Deputado Cacá Leão, para a leitura do relatório. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Sr. Presidente, nobre Senador Dário 

Berger, minha querida Vice-Presidente desta Comissão, Deputada Laura Carneiro, 

que conduz os trabalhos neste momento, queria cumprimentá-los e a todos os 

Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras aqui presentes. 

 Meu querido Presidente, Senador Dário Berger, sei que V.Exa. tem um 

compromisso e volta daqui a pouco, mas, antes de iniciar a leitura do relatório, eu 

não poderia deixar de lhe agradecer pela parceria, pela confiança e pela forma como 

conseguimos trabalhar ao longo dos últimos quase 90 dias. A amizade e a relação 

de confiança que nós construímos foram das melhores coisas que me aconteceram 

nesta Casa, Senador. Eu tenho certeza absoluta de que vão durar para sempre. 

Espero, dentro de muito pouco tempo, ter novamente a oportunidade de trabalhar 

com V.Exa., em uma nova Comissão Mista ou em qualquer outra ocasião 

 Sei que V.Exa. tem um compromisso, mas, antes de iniciar a leitura do 

relatório, não poderia deixar de lhe prestar os meus agradecimentos e esta singela 

homenagem.  

 Vamos à leitura do nosso relatório. 

 “Relatório Geral 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’. 

1. Relatório 

 Em atendimento ao disposto na Resolução nº 1, de 2006-CN, submetemos ao 

Plenário da Comissão Mista de Orçamento — CMO o Relatório Geral 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’, enviado à apreciação do Congresso Nacional 
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por meio da Mensagem nº 324, de 31 de agosto de 2017, posteriormente alterado 

pela Mensagem nº 424, de 30 de outubro de 2017. 

 Indicado pela Liderança partidária e designado pelo ilustre Presidente desta 

Comissão, coube-nos a honrosa tarefa de exercer as funções relativas à Relatoria 

Geral. Desde logo, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos 

agradecimentos ao Presidente desta Comissão, nobre Senador Dário Berger, aos 

Relatores Setoriais e ao Relator da Receita, aos membros deste colegiado e ao 

conjunto de parlamentares que compartilharam do esforço de conciliação necessário 

à elaboração do Substitutivo que ora apresentamos.  

 Nesse contexto, vale também consignar que o trabalho desta Comissão e das 

relatorias, com o auxílio dos Comitês, pautou-se pela observância das normas 

pertinentes à matéria.  

 O presente Relatório Geral, que abrange os efeitos do Relatório da Receita e 

dos Relatórios Setoriais aprovados, foi elaborado em consonância com os critérios, 

condições e parâmetros fixados por esta Comissão quando da aprovação do 

Parecer Preliminar. 

 1.1. Visão Geral do Substitutivo ao PLOA 2018 

 O valor total da despesa constante do Substitutivo apresentado é de R$ 3.575 

trilhões dos quais R$ 1.157 trilhão refere-se ao refinanciamento da dívida pública. 

 O Orçamento da União líquido de refinanciamento da dívida totaliza R$ 2.418 

trilhões. Desse total, R$ 68,8 bilhões correspondem ao orçamento de investimento e 

R$ 2,349 trilhões bilhões aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. 

 No âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, o aumento da 

despesa em R$ 5,6 bilhões é suportado pela reestimativa da receita primária bruta 

no mesmo valor, conforme Relatório da Receita. 

 1.2. Teto de Gastos  

 A Emenda Constitucional nº 95, de 2016, fixou limites para as despesas 

primárias.  

 Na Mensagem original, por meio da qual o Poder Executivo encaminhou o 

PLOA 2018, a programação era cerca de R$ 41,3 bilhões inferior ao teto de gastos. 

A reprogramação constante da Mensagem Modificativa, porém, fixou despesas num 
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montante que ficou apenas R$ 170,7 milhões abaixo do valor máximo de 

programação.  

 Esta Relatoria defrontou-se, portanto, com o desafio de elaboração da peça 

orçamentária sem contar com praticamente nenhuma margem de aproveitamento da 

revisão nas projeções de receitas aprovada por esta Comissão. 

 Em razão dos limites individualizados e dos valores máximos de 

programação, houve pouca liberdade para locação de recursos provenientes do 

aumento líquido de estimativa da receita primária, o qual alcançou R$ 4,9 bilhões, 

conforme o relatório da receita. Somente se pôde aumentar despesa sujeita ao teto 

de gastos no âmbito do Poder Executivo, que apresentava uma pequena folga (R$ 

170,7 milhões) relativa ao respectivo valor máximo de programação. 

 O saldo do aumento da estimativa líquida, de R$ 4,7 bilhões, foi apropriado 

em programações não sujeitas ao teto de gastos: Fundos Constitucionais, reservas 

financeiras vinculadas ao FAT e ao FNDCT (R$ 270,7 milhões); implementação do 

voto impresso (R$ 250 milhões); complementação da União ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação — FUNDEB (R$ 1,5 bilhão); participação da União no 

capital da Empresa Gerencial de Projetos Navais — EMGEPRON (1,0 bilhão); e 

reserva de contingência (R$ 1,7 bilhão). 

 1.3. Saúde 

 A Emenda Constitucional nº 86 de 2015 dispôs que, até 2020, a União deveria 

aplicar ao menos 15% da receita corrente líquida (RCL) do exercício em ações e 

serviços públicos de saúde (ASPS). 

 Todavia, a EC 95/2016 antecipou a incidência do percentual de 15% para o 

exercício de 2017 e determinou que o montante apurado constitua o valor mínimo a 

ser aplicado a partir de então corrigido anualmente pelo IPCA. Dessa forma, para 

2018, o mínimo a ser aplicado em ASPS corresponde ao montante de R$ 117,4 

bilhões. 

 Neste Relatório Geral encontra-se consignado o montante de R$ 119,3 

bilhões no orçamento do Ministério da Saúde, especificamente para aplicação do 

ASPS, o que supera a aplicação mínima em R$ 1,17 bilhão. 

 1.4. Educação 
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 O PLOA estima que a aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento 

do ensino — MDE para 2018 deverá alcançar R$ 49,6 bilhões.  

 Na proposta orçamentária em exame, o volume das despesas classificadas 

como MDE alcançou R$ 85,9 bilhões. O Substitutivo, por sua vez, prevê a aplicação 

de R$ 89,0 bilhões em MDE, o que representa aporte adicional de R$ 3,1 bilhões em 

relação à proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo. 

Com relação à complementação da União ao FUNDEB, esta deve ser de no 

mínimo 10% do total de recursos que compõem os respectivos fundos no âmbito dos 

Estados e do Distrito Federal, o que está estimado em R$ 14,1 bilhões para 2018, 

distribuídos proporcionalmente ao número de matrículas nos Estados que não 

alcançarem o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente. 

 Atualmente, são beneficiados nove Estados das regiões Norte e Nordeste, 

com acréscimo de R$ 1,5 bilhão no Substitutivo e a redefinição do valor mínimo por 

aluno, além da elevação da complementação efetuada em favor dos Estados já 

contemplados, os Estados do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais também serão 

beneficiados. 

 Outra questão importante diz respeito aos recursos para o ensino superior. Ao 

analisar a proposta orçamentária do MEC, constatou-se que parcela expressiva dos 

recursos destinados a investimentos das instituições federais de ensino superior 

estava centralizada na administração direta do MEC. 

 Em atenção a reivindicações recebidas, construiu-se um acordo para 

assegurar a cada universidade uma dotação específica de modo a garantir a 

continuidade do processo de reestruturação e expansão de suas instalações. 

 O referido acordo prevê remanejamento de R$ 166,4 milhões. Desse total, R$ 

47,9 milhões foram realocados no relatório setorial da Educação e Cultura. No 

presente relatório, a descentralização envolve os R$ 118,5 milhões restantes. 

 1.5. Segurança Pública 

 Em relação às ações da área de segurança pública, as dificuldades 

financeiras e orçamentárias por que passam várias Unidades da Federação têm 

prejudicado o combate à criminalidade, levando a uma escala de violência sem 

precedentes na nossa história recente. Sensível a esses problemas, o Substitutivo 

que ora submetemos à apreciação desta Comissão contempla recursos adicionais 
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para algumas ações que entendemos de fundamental importância para auxiliar os 

Estados a devolver a paz e segurança aos nossos cidadãos. 

 Nesse sentido, o montante dos recursos para a segurança pública, 

notadamente no âmbito de Administração Direta do Ministério da Justiça e do Fundo 

Nacional de Segurança Pública, foi majorado, cabendo destacar o programa — 

Justiça, Cidadania e Segurança Pública, que foi acrescido em R$ 512,5 milhões 

sobre os recursos de R$ 2,2 bilhões que vieram no projeto. O orçamento total do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde se insere de forma bastante 

significativa o orçamento da segurança pública, passou de R$ 15,3 bilhões para R$ 

15,8 bilhões. 

 1.6. Assistência Social 

 A proposta orçamentária para 2018, em relação à proposta para 2017, 

apresenta redução de cerca de 26,5% nas despesas discricionárias do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), o que pode vir a prejudicar a prestação dos 

serviços destinados à população em situação de risco e vulnerabilidade social. A fim 

de incrementar recursos que contribuam para o bom funcionamento do sistema, 

propomos, com base na autorização do parecer preliminar, uma emenda de R$ 

300,0 milhões à Ação 2037 — Consolidação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). 

 Neste tópico, merece destaque também o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), que utiliza mecanismos para favorecer a aquisição direta de 

produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, contribuindo para uma 

renda mínima aos produtores rurais. Além disso, cumpre também importante papel 

na assistência aos grupos menos favorecidos, uma vez que os produtos adquiridos 

são distribuídos à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

buscando manter sua efetividade, este Relatório Geral propõe emenda de R$ 190,0 

milhões nas dotações desse programa, o que elevará seu valor total para R$ 375,9 

milhões. 

 1.7. Despesas com Pessoal. 

 A Mensagem Modificativa do PLOA 2018 previu R$ 322,7 bilhões em gastos 

com pessoal e encargos sociais, o que representa um acréscimo de 3,9% em 

relação ao valor autorizado para 2017. 
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 Os gastos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, inclusive 

Defensoria Pública da União — DPU e do Ministério Público da União — MPU, estão 

dentro dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 1.9. Correções e Ajustes 

Em alguns casos, os pareceres das emendas comportam correções e ajustes 

realizados pelos Relatores Setoriais e por este Relator-Geral, 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. 

 1.10. Emendas de Relator-Geral 

 Conforme o parecer preliminar, as emendas de Relator foram destinadas à 

correção de erros, omissões ou inadequações de ordem técnica ou legal verificados 

no PLOA 2018, ou decorrentes do processo de emendamento, bem como às 

finalidades previstas no item 10 da Parte Especial do aludido Parecer. Com 

fundamento nesse item, procuramos ajustar a peça orçamentária às necessidades 

institucionais e de oferta de serviços públicos, com destaque para os seguintes 

acréscimos:  

• Educação (R$ 1.7 bilhões, sendo R$ 1, 5 bilhões para a complementação da 

União ao FUNDEB;  

• Saúde (R$ 598,0 milhões para estruturação e manutenção de unidade de 

saúde;  

• Segurança (R$ 240,0 milhões para segurança pública e policiamento nas 

rodovias federais;  

• Desenvolvimento social (R$ 320 milhões, sendo R$ 300 milhões para a 

proteção social básica);  

• Infraestrutura de transporte, turística, esportiva e hídrica (R$ 1,7 bilhão); 

• Organização fundiária e assentamentos rurais (R$ 260 milhões); 

• Promoção do desenvolvimento regional e territorial (R$ 666,5 milhões);  

• Obras preventivas de desastres naturais (R$ 200 milhões); 

• Agricultura (R$ 90,0 milhões, para a concessão de subvenção econômica ao 

prêmio do seguro rural e fomento ao setor agropecuário);  

• Ciência e tecnologia (R$ 44,0 milhões);  
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• Saneamento (R$ 180,0 milhões para sistemas públicos de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos). 

 1.11. Pareceres às Emendas 

 À despesa foram apresentadas 8.325 emendas individuais e coletivas. A 

tabela 9 informa quantas dessas emendas foram aprovadas ou aprovadas 

parcialmente, rejeitadas ou inadmitidas, bem como os montantes dos atendimentos.  

 As emendas individuais foram atendidas pelo valor solicitado. Já as emendas 

de bancada impositivas foram atendidas até o alcance do limite de 70% de reserva 

específica constante do PLOA 2018, uma vez que os restantes 30% foram 

destinadas ao atendimento de despesas necessárias ao custeio de campanhas 

eleitorais. O atendimento das demais emendas de bancada e das de Comissão fez-

se com base nas análises criteriosas realizadas pelos Relatores Setoriais e pelo 

Relator-Geral, necessárias para se decidir sobre a alocação de recursos escassos.  

 Em todos os casos, o atendimento das emendas levou em conta as restrições 

impostas pela legislação vigente, em especial as regras do Parecer Preliminar e da 

Resolução nº 1, de 2006-CN. Na Relatoria-Geral, foi examinado o mérito de cada 

demanda, buscando-se verificar o potencial de contribuição para o desenvolvimento 

econômico e social do nosso País. 

2. Voto 

Em face do exposto, somos pela aprovação do PL nº 20, de 2017-CN, 

(Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018), na forma do Substitutivo que ora 

apresentamos, o qual contempla as alterações decorrentes das propostas de 

parecer pela aprovação e pela aprovação parcial das emendas apresentadas.” 

Esse é o relatório, Sra. Presidente. 

 Nossa assessoria está terminando a complementação do voto, conforme foi 

acordado ontem na reunião de Líderes aqui da CMO. Saímos ontem já na 

madrugada. Atendi a todos os Parlamentares que me procuraram. Procurei, dentro 

do limite possível, atender a todos os pleitos que me foram apresentados. 

É um novo modelo, um novo formato de relatório. Vivemos sob a Emenda 

Constitucional nº 95, que não permite se utilizar a reestimativa de receita para 

também fazer o atendimento aos pleitos. 
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 Queria agradecer a compreensão de todos os meus colegas, de todos os 

membros desta Comissão Mista de Orçamento, pelo entendimento da dificuldade 

que tivemos em alocar recursos neste Orçamento. 

Quero agradecer a parceria com que foi feita, também, através da Liderança 

do Governo, através do Deputado Andre Moura e do Vice-Líder nesta Comissão, o 

Deputado Claudio Cajado, que também foi um grande parceiro nos nossos 

trabalhos. 

Eu já agradeci a minha querida Deputada Laura Carneiro pela força, pela 

atenção que sempre foi dispensada. Ela esteve ao nosso lado e ao lado do Senador 

Dário Berger ao longo desses 3 meses, praticamente, de trabalhos nesta Comissão. 

Tenho certeza, Deputada Laura, que nossa relação será para o resto da vida. O laço 

que nos uniu não nos separará jamais. 

E quero agradecer também aos técnicos da Comissão Mista de Orçamento. 

Talvez essa tenha sido a grata surpresa. Agradeço ao Tiago, aqui ao meu lado. 

Todas as vezes que eu precisei de uma resposta, ele estava pronto e me dava toda 

a segurança para responder sabendo que a resposta que eu estava dando era a 

correta. Queria estender este agradecimento ao Wagner, ao Diogo, ao Marcelo, ao 

Aritan, a todos os técnicos da Comissão Mista de Orçamento e também ao Eduardo 

e ao Rafael, que trabalham comigo, que viraram as últimas madrugadas para que 

conseguíssemos chegar ao melhor trabalho possível. 

Queria, Deputada Laura Carneiro, que V.Exa. abrisse a discussão enquanto o 

complemento de voto chega, para que venhamos a atender ao restante dos acordos 

que foram feitos na Comissão na noite de ontem, para que depois passemos à 

apresentação dos destaques. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Agradeço a V.Exa. Todos 

nós aqui verificamos o seu esforço. Talvez tenha sido o único relatório, nos últimos 

anos, que tenha aumentado tão substancialmente as três áreas mais importantes: 

saúde, educação e, especialmente, a área de assistência. 

 É verdade que V.Exa. não conseguiu resolver todos os problemas, porque 

recebeu um Orçamento mais magro do que o normal, com cortes importantes em 

áreas, no nosso entendimento, que são vitais, como a área de assistência, entre 

outras, mas V.Exa. fez um trabalho exemplar. 
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 Então, vamos passar à discussão da matéria. Antes, porém, passo a palavra 

ao Senador Jorge Viana para um esclarecimento. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Eu agradeço, Sra. Presidente. Eu queria, 

obviamente, cumprimentar o Deputado Cacá Leão, o Presidente da Comissão e 

todos os que trabalharam intensamente, assim como a equipe de suporte, e também 

os colegas desta Comissão. 

 Teremos que ir à sessão do Congresso para votar. Mas quero, primeiramente, 

fazer um registro importante: nós vamos experimentar a aplicação de uma medida — 

contra a qual eu votei — que eu acho que vai ser muito problemática, que é a 

proposta de emenda à Constituição que trata do limite dos gastos públicos. 

 Isso é muito grave. O Parlamento tem que ficar atento aos gravíssimos 

problemas que poderão vir pela frente. 

 Sei que V.Exa. fez o que pôde: ouviu-nos, atendeu-nos e levou em conta 

nossos pedidos. Mas quero fazer um registro específico, porque lutei muito por isso, 

que é a questão da FUNAI, dos índios isolados inclusive. Por isso, sou contra que se 

passe uma régua nos gastos. E V.Exa. conseguiu fazer algo. 

 Ainda há pouco, falei com o Presidente da FUNAI. Por não viver na 

Amazônia, talvez V.Exa. não tenha noção — mas somos todos descendentes de 

nordestinos — do quanto esta Comissão está sendo importante por causa dessa 

medida. São 40 milhões de reais que podem tirar o Brasil do noticiário internacional 

por conta de um desastre que aconteceria, principalmente com os índios não 

contatados. 

 A última questão é sobre a área de ciência e tecnologia, na qual existe uma 

situação gravíssima. Isso vai da EMBRAPA ao supercomputador lá em Petrópolis, 

ao não lançamento de dois satélites no ano que vem. Eu, que sou Sub-Relator 

dessa área, quero dizer que tenho limitações, não posso fazer alterações, mas sei 

que V.Exa. tentou. Entretanto, isso representa um problema para o nosso País. Isso 

vai levar o Brasil para trás, vai atrasá-lo. 

 Acho que tudo isso fica como um problema para seguirmos tratando nos 

destaques, no plenário. Eu queria fazer essa observação, mas não sem antes 

cumprimentar o Presidente desta Comissão, Senador Dário Berger; a Vice- 

Presidente, que agora conduz os trabalhos; e especialmente o Relator, porque 
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V.Exa. realmente foi plural e abriu espaço. Por isso, talvez, hoje ainda se resolva o 

assunto aqui na Comissão e vá a plenário, o que não é usual, porque fazer um 

Orçamento, numa época dessa, e ainda sair algum entendimento é algo que vai 

constar no currículo de V.Exa., Deputado Cacá Leão. 

 Obrigado, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Obrigada, Senador. 

 Antes de passar a palavra ao nobre Deputado João Fernando Coutinho, 

declaro, conforme o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, 

inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator em seu voto. 

 Com a palavra o Deputado João Fernando Coutinho. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Minha querida 

Presidenta Laura Carneiro, que ora preside a Comissão Mista de Orçamento; nobre 

Relator-Geral, Deputado Cacá Leão; assessoria, parabenizo a todos pelo trabalho, 

pelo empenho, pela dedicação ao longo de todo este ano, mais um ano de 

discussão, buscando apresentar um Orçamento diante das limitações, tanto as 

limitações impostas pela legislação como em relação à disponibilidade de recursos 

financeiros. 

 Eu quero parabenizar o Deputado Cacá Leão, mas eu não posso deixar de 

defender aqui alguns pontos importantes em relação aos destaques apresentados 

pela nossa bancada de Pernambuco e também em relação a alguns destaques de 

minha autoria, enquanto Parlamentar e membro desta Comissão. 

 Nós apresentamos os Destaques nºs 29 a 37, mas eu queria destacar, dentre 

esses, o Destaque nº 30, que é sobre uma obra extremamente importante e 

relevante para Pernambuco, que é a Adutora do Agreste. Hoje, pela manhã, o 

Ministro Helder Barbalho, juntamente com o Presidente Michel Temer, assinou o 

repasse dessa emenda, que foi uma emenda impositiva da bancada de Pernambuco 

do ano de 2017. Precisamos passar pelo PLN 14/17, do qual fui Relator aqui nesta 

Comissão, contando com a apoiamento de todos os nobres pares.  

 Essa ação é fundamental, e o próprio Governo mandou na sua proposta 

original o montante de 179 milhões e 883 mil reais. Na verdade, nós queremos pedir 

a recomposição, para que a proposta original que veio do Governo possa ser 

mantida nessa ação específica, que é a Adutora do Agreste, uma obra que vai levar 
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água a 68 Municípios pernambucanos no Agreste, no Semiárido nordestino, uma 

região que tem uma população considerável, inclusive é onde fica a cidade de 

Caruaru, que tem mais de 300 mil habitantes, e todo o seu entorno. Sessenta e oito 

Municípios receberão águas da transposição do Rio São Francisco através dessa 

adutora. 

 Também queria destacar outra ação fundamental para os moradores da Zona 

da Mata pernambucana, especialmente a Mata Sul, região onde dei meus primeiros 

passos na vida pública, que são os Destaques nºs 35, 36 e 37. 

 Nós sabemos das limitações, mas peço que, eventualmente, na 

complementação de voto, eles possam ser atendidos mesmo que parcialmente, 

Deputado Cacá Leão, considerando que essa região, a cada período, sofre com as 

grandes enchentes. 

 Em 2010, nós tivemos uma enchente que deixou 120 mil pessoas 

desabrigadas. Agora em maio de 2017, tivemos mais uma enchente que inundou 

vários Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Una, deixando mais de 60 mil 

pessoas desabrigadas. Houve um trabalho iniciado lá atrás, na época do 

Governador Eduardo Campos, que foi a Barragem de Serro Azul, concluído na 

gestão do Governador Paulo Câmara, uma barragem que tem capacidade para 

acumular mais de 300 milhões de metros cúbicos de água, mas somente ela não 

resolve o problema das enchentes desse Município. 

 Portanto, Deputado Cacá Leão, eu peço a V. Exa. que, além do Destaque nº 

30, considere o 35, o 36 e o 37, que são exatamente para construir três novas 

barragens, considerando também que outras duas são as duas emendas 

impositivas. Mas essas ações serão essenciais para acabar de uma vez por todas 

com o risco de inundamento e de enchentes nessa região sofrida e também servirão 

para ajudar na complementação de água para o Agreste pernambucano. 

 Portanto, eu agradeço aos nobres pares. Temos ainda outras emendas: na 

área de segurança, na área de infraestrutura urbana, na área de contenção de 

morros. E, para concluir, temos também a conserva das BRs em Pernambuco. 

 Portanto, Deputada Laura, nós temos que cumprir aqui o nosso papel de 

defensor do povo pernambucano. Eu fui, durante os 3 últimos anos, Coordenador da 

bancada do nosso Estado. 
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 Hoje é um dia de alegria para nós pernambucanos por termos recebido os 

recursos da nossa emenda impositiva deste ano de 2017. Esperamos que, em 2018, 

também possamos conseguir e que, eventualmente, o nosso Relator atenda esse 

pleito do povo pernambucano. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. é um grande 

representante não só da bancada, como também da população de Pernambuco. 

V.Exa. tem sido, nesta Comissão, um daqueles defensores master, e nós não 

estamos acostumados a ver tantos defensores do porte de V.Exa. 

 Eu queria pedir desculpa ao Deputado Luiz Lauro Filho, mas eu tenho uma 

lista de inscrição que eu vou ter que manter. Portanto, primeiro, falará a Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende; depois, o Deputado Bohn Gass; depois, o 

Deputado Raimundo Gomes de Matos; depois, o Deputado Edio Lopes; depois, o 

Deputado Luiz Lauro Filho; depois, o Deputado Caio Narcio; e, depois, eu. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ LAURO FILHO - Sra. Presidenta, quero fazer uma 

questão de ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Tem a palavra V.Exa. 

para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ LAURO FILHO - Sra. Presidenta, eu gostaria de 

pedir a palavra como Líder do PSB, porque assim eu teria a prerrogativa de falar 

antes. E eu vou falar durante poucos minutos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. tem prioridade. 

 Tem a palavra o Deputado Luiz Lauro Filho. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ LAURO FILHO - Agradeço a V.Exa. Quero 

parabenizar a Presidenta, Deputada Laura Carneiro. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sra. Presidente, peço minha 

inscrição, por favor — Deputado José Airton. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Sim, Excelência. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ LAURO FILHO - Sra. Presidente, na condição de 

Vice-Líder, falando como Líder do PSB, agradeço a V.Exa. pelo cumprimento do 

nosso Regimento. 

 Quero parabenizar o Deputado Cacá Leão pelo relatório e dizer a V.Exa., 

Deputado, que não tive a honra ainda de ser nem membro desta Comissão. E 
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parabenizo V.Exa., Relator-Geral do Orçamento, não só pela leitura do relatório, 

pelo trabalho feito hoje, mas também pelo trabalho realizado durante o decorrer 

deste ano. Certamente não é fácil administrar os interesses do Brasil, um país de 

dimensões continentais, com muitas diferenças entre as suas regiões. 

 V.Exa. fez um ilustre trabalho. Quero parabenizá-lo, aproveitar e fazer aqui 

um apelo a V.Exa. Eu não tive a honra de ser membro desta Comissão ainda, mas 

tenho a honra de ter sido escolhido como Coordenador da bancada paulista, que é 

nesta Casa, numericamente falando, a maior bancada, com 73 Parlamentares. Eu, 

ainda Parlamentar de primeiro mandato, tenho tido essa honra. Estou aqui ao lado 

do Antonio Carlos Pannunzio, um grande Prefeito de uma grande cidade do nosso 

Estado, a cidade de Sorocaba, que hoje representa aqui o Governo do Estado de 

São Paulo. 

 Quero fazer um apelo, portanto, a V.Exa., Deputado Cacá Leão, Relator-

Geral, em relação às Emendas nºs 120, 121, 122 e 123. Esses são os destaques 

que se referem às emendas de nºs 120 a 123. 

 Nós sabemos que, dentre as emendas de bancada, duas são impositivas. E a 

nossa bancada escolheu as áreas de saúde e agricultura, para que possamos 

distribuir recursos de forma igual entre os Parlamentares da bancada paulista, o que 

será inédito em nossa bancada. As emendas do ano passado foram destinadas ao 

Governo do Estado — apenas para o Metrô — e à Prefeitura de São Paulo, para a 

área de saúde. 

 Eu fiz um trabalho para que sejam as emendas distribuídas de forma geral e 

igualitária entre os Parlamentares, nas áreas de saúde e agricultura.  

 E a terceira emenda — e quero agradecer a V.Exa. pelo valor colocado, de 35 

milhões de reais — foi destinada à segurança pública, no Ministério da Justiça. Caso 

consigamos articular no ano que vem o limite, o empenho, os Deputados poderão 

indicar Municípios que receberão viaturas da Polícia Militar ou viaturas para as 

guardas municipais. Agora, após um decreto assinado pelo Governador Geraldo 

Alckmin, podemos também enviar recursos para as guardas municipais.  

 Portanto, nobre Presidente, Deputada Laura Carneiro; Relator-Geral, 

Deputado Cacá Leão, deixo registrado este apelo do Deputado Luiz Lauro Filho, na 
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condição de Coordenador da bancada paulista, para que possamos aprovar os 

destaques para alteração do voto do Relator e remanejamento. 

 Presidente, sabemos que as emendas impositivas são apenas duas; as 

demais são emendas que ficam no orçamento e, para que tenham limite de 

pagamento, dependem de um trabalho da bancada.  

 Repetindo, para que não haja confusão e erro: os destaques são para as 

Emendas de nºs 120, 121, 122 e 123. Agradeço aqui também pela ajuda e pelo 

papel da assessoria técnica da Comissão.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Obrigada a V.Exa.  

 Com a palavra a Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Bom 

dia a todos.  

 Gostaria de, inicialmente, cumprimentar o Deputado Cacá Leão pelo esforço 

realizado no contexto atual. Trata-se do primeiro orçamento feito com o controle da 

Emenda nº 95.  

 Deputado Cacá Leão, o esforço que V.Exa. fez no sentido de designar um 

volume maior de recursos para o FUNDEB não só é muito importante para a 

educação básica, mas é a primeira vez na história do FUNDEB, criado em 2007, que 

o Governo Federal colocou um centavo a mais, além da complementação dos 10%, 

que é o percentual mínimo. Nunca o Governo Federal colocou um centavo a mais.  

 Então, logicamente, eu gostaria que a reserva de contingência também 

tivesse sido colocada na contribuição, mas não seria justo deixar de registrar que é a 

primeira vez, na história do FUNDEB, em mais de 10 anos, que, além dos 10% 

mínimos, foram colocados em complementação recursos para educação básica. 

 E o que é mais importante: não colocamos, no desenho, esses recursos para 

o Ministério da Educação. Isso vai permitir melhorar o per capita do País inteiro no 

FUNDEB e atender novos Estados: Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Mato 

Grosso.  

 E eu até fiz uma brincadeira quando disse que V.Exa. deveria ter cuidado 

melhor da Bahia, porque, se V.Exa. atendesse nosso pleito para aumentar o recurso 

— apesar de ter atendido parcialmente, o que historicamente nunca aconteceu —, 
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seu Estado, a Bahia, seria o que mais ganharia. Mas V.Exa. fez uma distribuição de 

recursos para áreas estratégicas. Eu gostaria de deixar esse registro.  

 V.Exa. também atendeu o IPHAN. Em outo momento eu havia dito sobre a 

dificuldade do IPHAN. Sabemos que aquele órgão ainda precisa de mais recursos, 

mas foi atendido com recursos para cidades históricas — 18 milhões —, valores que, 

acho, atendem de maneira geral o País como um todo.  

 Fiz também um apelo para a saúde indígena, uma área que V.Exa. também 

está atendendo. Assim como foi colocado aqui pelo Senador Eduardo Braga, o 

atendimento à FUNAI e, agora, o atendimento à SESAI permitem um atendimento a 

uma população que tem uma negativa de direitos bastante significativa no Brasil, 

que é a população indígena. Portanto, V.Exa. atendeu essa população através da 

FUNAI e também da Secretaria Especial de Saúde Indígena. 

 Então, eu gostaria de destacar que, além da preocupação com o atendimento 

a todas as bancadas, V.Exa. também admitiu pleitos de diferentes áreas. Estou 

mencionando apenas essas, porque foram ações que tomei como defesa: a área da 

educação, a área da saúde indígena e, em especial, o IPHAN, com o patrimônio 

histórico. 

 Tenho certeza de que foi um esforço enorme, por falta de recursos e muitas 

prioridades. Mas eu gostaria de destacar, principalmente, esse atendimento do 

FUNDEB. 

 Do ponto de vista histórico, é a primeira vez que mais de 10% é colocado, o 

que mostra uma sinalização: o Governo pode avançar em relação à educação.  

 Muito obrigada. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Com a palavra o nobre 

Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sra. Presidenta, Deputada Laura 

Carneiro; nobre Relator, Deputado Cacá Leão, quero também fazer uma 

manifestação. 

 Nós nos cruzamos nos corredores e em plenário, mas não tivemos a 

oportunidade de conversar diretamente. Então, quero parabenizar V.Exa. pela 

postura que teve no tratamento conosco todas as vezes que as entidades vinham e 

que nós vínhamos para conversar. É bastante elogiável essa atitude de V.Exa. 
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 Quero fazer este registro porque, de fato, o problema não está aqui na 

Comissão ou no Relator, mas no processo orçamentário do Governo Temer, que 

enviou uma medida que resultou na Emenda Constitucional nº 95, que faz o 

congelamento dos recursos. 

 Eu quero agradecer ao nosso assessor, Dr. Mário Capri, que fez um estudo 

para mim no sentido de mostrar quão nociva é para o orçamento deste ano — e 

para os próximos 19 anos — a emenda constitucional que prevê o teto dos gastos. 

Eu peguei, acompanhado da assessoria, o exemplo das funções. E vou dar um 

exemplo: para as Relações Exteriores, em 2017, o orçamento era de 3 bilhões e 429 

milhões de reais. Em 2018, o orçamento deles será de 2 bilhões e 882 milhões de 

reais. Ou seja, serão menos 547 milhões de reais. 

 Se a lógica for continuar o congelamento por 20 anos, tal como foi aprovado 

pela base do Governo — e nós votamos contra —, para a área de Relações 

Exteriores, ao final, a seguir essa lógica, o orçamento chegará a 10 bilhões a menos. 

Se formos pegar uma área tão importante, como é a da saúde — e aqui todos, 

Senadores e Deputados, defendem a saúde —, a consequência foi uma redução de 

2 bilhões e 373 milhões de reais. Se replicarmos esse modelo para os próximos 19 

anos, vamos ter neste período do congelamento 47 bilhões de reais a menos. 

Repito: serão 47 bilhões de reais a menos. 

 Deputado Caio, nós trabalhamos juntos o tema da educação. V.Exa. esteve 

aqui esses dias trabalhando na emenda da educação que defendemos juntos. 

Parabéns também pelo esforço da Comissão, porque se trata de uma emenda de 

Comissão!  

 Neste ano, foram 2 bilhões e 831 milhões de reais a menos. O cálculo que 

estou apresentando é da redução, em nome do teto de congelamento, do ano 

passado para cá. Foram 2 bilhões de reais na educação. Ao final dos 20 anos, 

Deputado José Carlos, na sequência, tentando fazer o congelamento, a perda será 

de 56 bilhões de reais.  

 Eu não vou ter tempo para me aprofundar aqui. Voltarei a este ponto num 

outro momento, mas quero dizer que vamos chegar a um total de 685 bilhões de 

reais a menos no Orçamento, por causa da Emenda Constitucional nº 95. Esse é o 

crime que estamos cometendo, porque, com isso, serão oferecidos menos 
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programas sociais à nossa população. E os Senadores estavam aqui falando que 

teria que ser o da água ou o dos índios ou o do PAA ou outros programas. 

 Eu apresentei aqui os dados do PLOA de 2017 comparados com os do PLOA 

de 2018, para compararmos temas comparáveis. Esse foi o nosso critério. E voltarei 

a trabalhar esse tema, porque, para mim, este é o centro, Deputada Laura, do 

debate aqui. Depois, não adianta nós reivindicarmos um milhãozinho aqui, um 

milhãozinho lá, se houver um congelamento geral imposto, o que, repito, seguindo a 

lógica deste ano, representará, em 20 anos, 685 bilhões de reais a menos no 

Orçamento. 

 Especificamente sobre o relatório de hoje aqui, eu quero dialogar com o nobre 

Relator. Até levantei uma questão ontem na reunião do Colégio de Líderes. Na 

verdade, nós estamos em sessão e precisamos votar. Talvez fosse melhor 

suspendermos esta reunião e voltarmos para o plenário, porque também preciso 

votar. Aí eu retomo a fala na sequência.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO KLEINÜBING - Eu posso dar uma 

sugestão diferente? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. já está encerrando 

os seus 5 minutos. Ainda faltam 15 segundos para completar os seus 5 minutos. 

Peço que V.Exa. encerre. Depois disso, eu... 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Então, pela benevolência da Mesa, que foi 

generosa com todos os colegas e também vai ser comigo, eu concluo a minha fala. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Como sempre! Eu sou 

sempre generosa com V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Muito obrigado, Deputada.  

 Nobre Relator, eu só quero ter segurança quanto às alterações que o 

Governo fará. A assessoria está aqui conosco. Sobre o orçamento enviado pelo 

Governo, a redação continha que ele poderia fazer 100% das alterações.  

 Nós queremos que conste na redação — e foi isso o que nós conversamos 

ontem — que o Governo, se quiser, poderá alterar até 40% de cada subtítulo das 

alterações que a CMO fez, ou seja, do que nós votamos aqui. Construímos esse 

acordo ontem. Eu só quero ter a segurança de que isso esteja registrado, porque aí 
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o Governo vai ter que pedir a aprovação desta Casa para alterar mais de 40% de 

cada subtítulo. Esse é um ponto.  

 O segundo ponto é que, em RP1, eu quero ter a garantia de que haverá a 

possibilidade de alterar apenas 20%. Nós havíamos conversado sobre isso ontem.  

 Vou passar rapidamente sobre os outros pontos das emendas, porque nós 

queremos que... E o Relator aceitou parcialmente os nossos desejos. Deputado 

Cacá, ele aceitou 20 milhões de reais para o tema da água em relação ao DNOCS; 

20 milhões de reais para as experiências participativas também no tema da água; 1 

milhão de reais a mais para o tema da educação no campo, que tinha apenas 1 

milhão de reais. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica — 

PLANAPO tinha apenas 200 mil reais. Isso foi alterado para 5 bilhões de reais. 

Obviamente, pelo engessamento que está posto, isso é altamente insuficiente. 

 O tema de obtenção de terras para o INCRA, o tema de compra de alimentos 

do PAA e o tema de licenciatura para os nossos estudantes ainda não foram 

atendidos. Acho que é esse o debate que nós temos de fazer aqui. Não temos como 

votar favoravelmente a um relatório que faz cortes tão substanciais nessas áreas. 

  Nós estamos com uma construção para a inclusão da EMBRAPA na área de 

pesquisa. Acho que esse é um tema importante, e a representação da EMBRAPA 

está aqui. Isso é algo que nós também queremos consignado. Vários Deputados 

trabalharam juntos por isso.  

 Por último, eu tenho uma observação da bancada gaúcha. Encero em 1 

minuto, nobre Presidenta. O Rio Grande do Sul precisa de mais recursos para a 

área do entorno de Santa Maria. O Deputado Marcon está aqui com a mesma 

reivindicação pela bancada gaúcha. Trata-se de uma obra que está em andamento, 

onde as empresas estão trabalhando. Para isso, é precisa haver mais recursos. O 

Governo sinalizou apenas com 8,36 milhões de reais.  

 A emenda gaúcha que colocamos para a BR-116, que é prioridade da 

bancada gaúcha, está consignada a ponte na fronteira com a Argentina, em Porto 

Xavier, e a BR-116. Só que o Governo estava trabalhando na BR-116 com 50 

milhões de reais. Aí a emenda de 81 milhões de reais, com o corte dos 30% que são 

para o Fundo Eleitoral, ficou em 56 milhões de reais. O que acontece? O Governo 

não manteve os 50 milhões de reais que inicialmente estavam postos. Com a 
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emenda impositiva de mais 56 milhões de reais, deveria haver um valor de cento e 

tanto milhões de reais. O que o Governo fez? Só manteve a emenda impositiva. Nós 

não podemos concordar com isso, porque queremos mais recursos. Ao mesmo 

tempo, o Deputado Afonso Hamm está aqui para tratar da nossa BR-290, no Rio 

Grande do Sul, que é da frente parlamentar. Eles próprios vão falar sobre isso. 

 Então, eu quero concluir a minha fala agradecendo a tolerância em relação ao 

tempo e dizendo que esses temas precisam receber outra consideração por parte do 

Governo. É por isso que realmente temos discordâncias em não se levar em 

consideração o que foi construído aqui pela bancada, o que foi construído pelas 

Comissões, que são cortes em função da emenda constitucional que congela os 

recursos e representa uma perda, se projetada para 20 anos, de 685 bilhões de 

reais.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Agradeço a V.Exa. 

 Eu vou suspender a sessão por 3 minutos, que é o tempo de o Deputado 

Cacá e eu podermos ir lá votar. Não adianta ninguém falar sem o Relator aqui. 

Como ele foi votar, suspendo a sessão por 3 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Está reaberta a reunião. 

 Vamos continuar. 

 Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - V.Exa. vai fazer uma 

permuta com o Deputado Edio? 

 Com a palavra Deputado Edio Lopes. 

 Antes, eu queria fazer uma ponderação ao Plenário. Como nós temos vários 

Deputados inscritos, eu sugiro, se vocês concordarem — claro que temos toda 

vontade de votar esta matéria ainda hoje, se for possível, se nós conseguirmos 

diminuir ao máximo o nosso tempo de fala, será possível acelerar os nossos 

trabalhos e, quem sabe, votá-la em plenário. 

 Tem a palavra o Deputado Edio Lopes. 

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

Deputados, na condição de Sub-Relator, auxiliado pelo trabalho desenvolvido pelo 
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Relator, sei o quanto foi difícil para V.Exa. e para nós, Sub-Relatores, 

apresentarmos os nossos relatórios finais. 

 Nós tivemos, além de outras dificuldades orçamentárias, que nos ater à lei do 

teto de gastos. Foi o primeiro orçamento discutido nesta Casa sob a égide desse 

novo marco regulatório. Talvez tenhamos encontrado uma das mais sérias e quase 

que intransponíveis, senão intransponíveis, situações a serem ultrapassadas. 

 Eu sei da dificuldade e da dedicação do Relator, mas solicito a V.Exa. que dê 

atenção especial ao Destaque nº 16. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós sabemos da necessidade 

inadiável de concluirmos o projeto do avião de transporte de carga e tropa da Força 

Aérea Brasileira. E, por mais que tenhamos buscado, não conseguimos contemplar 

com o mínimo necessário o orçamento para a certificação dessa aeronave. 

 Sra. Presidente, Sr. Relator, todos nós somos conhecedores dos 

desdobramentos de não possuirmos um orçamento adequado para a conclusão 

deste projeto. Nós sabemos do atraso que isso acarretará, sobretudo na questão da 

certificação, onde milhões e milhões de dólares terão que ser investidos novamente 

por não termos cumprido o prazo necessário. 

 Talvez a maior inteligência que esta Comissão possa ter nessa questão, além 

de desenvolvermos um projeto audacioso, um projeto que coloca o Brasil dentro de 

um conceito de não mais do que dez nações, já seria motivo suficiente para 

redobrarmos aqui os nossos esforços para atender minimamente a esse projeto. 

Mas o projeto vai além dessa necessidade, Sra. Presidente. 

 O projeto sobre o qual estamos falando para o nosso futuro, o nosso avião 

KC-390, não é só um projeto estratégico, necessário e inadiável para as 

necessidades do nosso País, como também abre uma janela de mercado 

extraordinária.  

 A fábrica montada pela EMBRAER em Gavião Peixoto, Sra. Presidente, está 

preparada para a produção de mais de 20 aeronaves desse tipo por ano, com 

perspectiva de exportação de mais de 2 bilhões de dólares por ano. 

 Por isso, faço um apelo para a sensibilidade de V.Exa., Sr. Relator, a fim de 

que, no apagar das luzes, no fim da tinta da sua caneta, contemple minimamente 
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esse projeto estratégico e necessário para o desenvolvimento econômico do Nação 

brasileira. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Antes de passar a 

palavra ao Deputado Raimundo Gomes, já que são 13h30min, vou dar apenas 10 

minutos para quem quiser se inscrever, sob pena de não acabar a lista de inscrição. 

Se não acabarem as inscrições, não serão apresentados os destaques. Se não 

forem apresentados os destaques... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Presidente. 

 V.Exa. poderia assinalar um prazo de encerramento para a apresentação dos 

destaques e continuar as discussões. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Não. Eu não posso... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pode! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Se todos concordarem... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É melhor. Sabe por quê, 

Presidente? À guisa de argumentação... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - O problema é que o 

Relator precisa analisar os destaques. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Exatamente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Exatamente por isso! Se 

todos concordarem... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas aí nós discutimos no destaque 

o que nós estamos fazendo agora... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Então, vamos fazer o 

seguinte. Não vou encerrar a lista de inscrições, mas vou encerrar os destaques... 

 O SR. DEPUTADO MARCON - Que horas? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Em exatos 10 minutos. 

 O SR. DEPUTADO MARCON - Não, não. Em 10 minutos, não! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Isso. Mas quem tinha que 

apresentar, Deputado Marcon... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - É a apresentação de 

destaques, Deputado Marcon! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Em 20 minutos, está bem? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Em 10, 15 minutos. Nem 

para lá, nem para cá, em 15 minutos. Fechado! Então, às 13h46min. 

 Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Relator, entre esse período de 

encerramento de destaques até a votação, eu quero um particular com V.Exa.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) - Não, nada de particular! 

Acabou o particular! (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nobre Deputada 

Laura Carneiro, que preside esta sessão, estimado Relator, Senador Dário Berger, 

demais membros desta Comissão, todos nós temos consciência de que a peça 

orçamentária é bastante complexa: cada Ministério apresenta o seu planejamento, 

as suas demandas, a compatibilização de receitas e despesas, a enormidade de 

programas e projetos em âmbito nacional, buscando também o fortalecimento do 

pacto federativo. É de suma importância, a partir dessa nova metodologia, que haja 

essa transparência dos debates e do orçamento a ser votado neste mês para que 

entre em vigor em 2018. 

 Na peça orçamentária há vários itens: saúde, educação, estrutura, segurança, 

a parte das Forças Armadas, a parte de infraestrutura... 

 Ao apresentar novamente esses três destaques, quero falar de uma área que 

é de suma importância para a sobrevivência do ser humano. O ser humano pode 

sobreviver se várias outras obras não forem executadas, mas as obras de recursos 

hídricos são fundamentais para, acima de tudo, a sobrevivência do ser humano. 

 No Relatório Setorial do Ministério da Integração, nós apresentamos três 

destaques. Dos mais de 150 destaques que S.Exa. vai receber, esses meus três 

destaques são muito simples: os Destaques nºs 100, 101 e 102. Eles praticamente 

não gerarão nenhum adicional de despesa. Do contrário, eles vão ao encontro 

daquilo que o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração planejaram. 

Um órgão como o Ministério da Integração não vai propor uma peça orçamentária 

fictícia, de uma obra que não vai executar. O Ministério do Planejamento não vai 

propor um orçamento de um projeto inexequível, que não vai executar. 

 A nossa solicitação é a de recomposição dos recursos do Cinturão das 

Águas, de transposição no leito do Rio Jaguaribe e de manutenção dos recursos 
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para essa transposição. Esse pedido não terá dificuldade alguma de ser atendido 

por V.Exa., porque estamos solicitando que seja recomposto somente aquilo que foi 

planejado com o Governo do Estado do Ceará, que é o Cinturão das Águas, com o 

Ministério do Planejamento e com o Ministério da Integração, que é efetivamente a 

transposição. 

 É claro que, na época, o nobre Deputado Nelson Pellegrino, alegou que há a 

necessidade, sim, de se revitalizar as margens do São Francisco na Bahia. Eu 

concordo plenamente que há a necessidade, sim, mas não inviabilizando um 

segundo projeto. 

 Aproveito inclusive para convocar o Deputado Caio Narcio, que está aqui 

presente, que, em vez de esse recurso se destinar para a Bahia, que seja para 

Minas Gerais, já que é para revitalizar o rio. Estão tirando mais de 160 milhões de 

reais das obras de transposição no Ceará para adicionar 160 milhões de reais para 

obras de revitalização na Bahia — nem sei que projetos são. O Ministério do Meio 

Ambiente ou o Ministério da Integração não propuseram esse adicional para a 

Bahia. 

 Esses três destaques de nossa autoria têm por objetivo viabilizar efetivamente 

essas obras, para que não fiquem inacabadas, como é o caso da Transnordestina e 

de várias outras obras no Nordeste. Hoje, mais de 2 mil obras estão paralisadas e 

inacabadas por vários motivos. Isso vai penalizar todo o esforço da bancada do 

Nordeste, do Governo do Estado e dos nossos Senadores, que vêm lutando pela 

garantia hídrica não somente para consumo humano, mas também para a irrigação, 

garantindo o desenvolvimento econômico e industrial do nosso Estado do Ceará. 

 Deputado Cacá Leão, creio que V.Exa. nos permitirá fazer essa 

recomposição. Dos mais de 150 destaques que V.Exa. vai apreciar, os Destaques 

nºs 100, 101 e 102 talvez sejam os três mais fáceis de serem atendidos. 

 Muito obrigado. 

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

Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, nobre Relator, eu 

gostaria que, no momento do fechamento do Orçamento Geral da União do ano de 

2018, fosse feita justiça ao trabalho realizado pelo Relator Cacá Leão em parceria 
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com o nosso Presidente, o Senador Dário Berger, que cumpriram durante toda essa 

etapa uma missão difícil — pela primeira vez, desenvolver um relatório sob a ótica 

do teto de gastos, e, sob essa ótica, mudar grande parte da formatação do 

Orçamento Geral da União. 

 Para isso, foi importante a sensibilidade de ouvir os Parlamentares, foi 

importante a necessidade e habilidade da paciência de poder comungar todos os 

esforços dos Parlamentares em todo o País, tentando, a partir desse esforço, 

contemplar interesses nacionais em um momento de cobertor curto. 

 Eu gostaria de fazer algumas ressalvas, na condição de Presidente da 

Comissão de Educação neste ano. Não foram raras as vezes que nós pedimos e 

solicitamos uma atenção especial do Relator Cacá Leão, que esteve inúmeras vezes 

com diretores de institutos federais, com diretores de campus avançados de 

instituições federais, com reitores de universidades federais de todo o Brasil, com 

educadores de todo o Brasil.  

 Nós fizemos audiências públicas, fizemos reuniões objetivas, em que, de fato, 

naquele momento em que a insegurança que tantos diziam que a lei do teto de 

gasto faria mal ao Brasil, reduziria investimentos na educação, reduziria 

investimentos saúde, o que se pôde perceber aqui foi um relatório que cumpriu a 

missão de ouvir a educação neste País. 

 O último atendimento do Relator, a partir do relatório de receitas vislumbrado 

pela Deputada Professora Dorinha, foi a recuperação de 1,5 bilhão de reais para a 

educação básica deste País. 

 É válido lembrar que a continuidade orçamentária do Brasil, nos últimos anos, 

tem sido ouvir o ensino superior e técnico em detrimento da educação básica. 

Portanto, essa recomposição de 1,5 bilhão de reais em favor da educação básica é 

uma sinalização definitiva da relatoria desta Comissão, dando atenção a um setor 

mais relevante na estruturação deste País. 

 Não foi diferente também com a inovação no relatório do Deputado Cacá 

Leão, que permitiu que em 50% do atendimento das instituições superiores 

constasse diretamente no relatório inicial — instituições federais, institutos federais, 

ensino superior. A sensibilidade desta Comissão em ouvir as demandas principais 

da educação neste País deve ser enaltecida, porque fomos ouvidos de fato.  
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Os problemas são inúmeros, e só serão resolvidos quando o País voltar a 

crescer. No entanto, mesmo com o cobertor curto, houve a sensibilidade do Relator, 

em priorizar no seu relatório a educação brasileira. Na condição de Presidente da 

Comissão da Educação, não poderia deixar de fazer este reconhecimento a S.Exa. 

pela sensibilidade e pelo compromisso. 

 Por fim, no âmbito da saúde, especificamente do meu Estado, houve uma 

observância da falha do Relator Setorial da saúde, o Relator-Geral do Orçamento 

reconheceu um projeto estruturante nosso, que visa a combater o mal do século, o 

câncer. O Relator-Geral soube reconhecer a importância de um projeto estruturante 

no combate ao câncer, seja no diagnóstico antecipado, na criação de uma rede que 

ajude a melhorar o atendimento àqueles que estão em tratamento, encurte as 

distâncias e possa, sim, transformar essa doença tão ruim e tão triste para aqueles 

que estão sendo tratados. 

 Como já ultrapassei meu tempo, vou concluir. Quero parabenizar o Relator, 

que tem as características e as qualidades de seu pai, que esteve nesta Casa 

juntamente com o meu. Grandes histórias demonstram que o DNA passou ao longo 

da sua estrada, demonstrando a habilidade de S.Exa. concatenar os interesses 

deste orçamento em razão do Brasil. 

 Meus parabéns ao Presidente e ao Relator desta Comissão, que voltaram os 

olhos para o Brasil como um todo, caminhando para um acordo em torno dessa 

peça orçamentária e que vislumbra um País diferente a partir de 2018. Meus 

parabéns também toda a assessoria. Sabemos que, sem ela, não seria possível a 

continuidade e o andamento dos trabalhos desta Comissão. 

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

Deputado Caio Narcio, as manifestações justas e legítimas com referência ao nosso 

Relator-Geral, que realmente teve um exaustivo trabalho nesses últimos 90 dias, ao 

qual quer me associar e, desde já, cumprimentá-lo pelo desempenho à frente da 

Relatoria-Geral do Orçamento. 

 Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, antes que o meu 

tempo comece a correr, quero fazer duas sugestões: V.Exa. poderia suspender a 

reunião por 2 minutos, para que haja uma nova votação nominal na Câmara. Esses 
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2 minutos seriam os minutos finais do prazo de destaque, porque já são 13h33min. 

Então, na reabertura, V.Exa. já consideraria encerrados os destaques, e aí eu volto 

a falar. Isso se V.Exa. concordar, para que possamos votar. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está suspensa a reunião pelo 

prazo de 10 minutos.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Dois minutos são suficientes? 

Vai dar tempo? Então, suspendo a reunião por 2 minutos, podendo ser prorrogado 

por mais 2 minutos, podendo ser prorrogado por igual tempo, sucessivamente, até a 

chegada dos Parlamentares. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está reaberta a nossa reunião. 

 Comunico aos Srs. Parlamentares, Deputados e Deputadas, Senadores e 

Senadoras, que o prazo para a apresentação de destaque está encerrado. 

 Na medida do possível, gostaria de agilizar os trabalhos, considerando 

encerradas as inscrições — ainda temos oito inscrições —, para, efetivamente, 

votarmos o Orçamento. 

 Se há acordo do Plenário, assim procederei. (Pausa.) 

 Então, agradeço a V.Exas. e concedo a palavra à distinta amiga, querida 

Deputada e Presidente deste trabalho, Deputada Laura Carneiro, a quem quero 

antecipadamente agradecer. Tive a impressão de que não fiz nenhuma falta aqui. 

V.Exa. conduziu com maestria os trabalhos da Comissão neste período em que eu 

não pude comparecer. 

 Obrigado e parabéns a V.Exa., a quem concedo a palavra. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Inicialmente, quero dizer a V.Exa. 

que isso não é verdade. Ninguém preside como V.Exa., com a tranquilidade de 

V.Exa., que é sempre paz e amor, e eu nem sempre sou assim. 

 Este é o meu 13º ano na Comissão de Orçamento, e eu nunca vi — digo isso 

a V.Exa. de coração — uma tranquilidade igual a esta. 

 Para V.Exa. ter noção, hoje, dia 13, nós estamos votando o Orçamento e só 

temos um PLN pendente. Se formos comparar este período a qualquer outro período 

de qualquer outro Presidente ou Relator desta Casa, veremos que isso nunca 
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existiu. Eu já votei nas madrugadas do dia 23 de dezembro, se V.Exa. quer saber, o 

Orçamento e já deixei de votá-lo muitas vezes. 

 Então, não tenho dúvida de que o trabalho de V.Exa. e o trabalho do Relator 

Cacá Leão, especialmente porque este é um ano absolutamente diverso de todos, 

com a Emenda Constitucional nº 95, são trabalhos absolutamente brilhantes, sem 

contar a questão ainda do Fundo Eleitoral, que o Deputado Cacá Leão — coitado — 

teve que se virar para resolver uma questão que não era culpa dele e não era culpa 

de nenhum de nós, mas uma decisão do Plenário das nossas Casas. 

 Então, Sr. Presidente — sei que V.Exa. não vai me repor o tempo, mas não 

há problema, vou falar do mesmo jeito —, agora volto ao tema.  

 Começo pedindo a V.Exa. que acate o Ofício nº 122. Ontem, discutindo com o 

Deputado Cacá Leão, percebemos um erro redacional, digamos assim, numa 

emenda da bancada do Rio de Janeiro, que foi sugerida pelo Secretário de 

Educação do Estado e consta como se apenas pudesse ser gasta no Município do 

Rio de Janeiro e não em todo o Estado, como era o interesse da bancada. Esse 

ofício foi entregue ontem à Comissão. 

 Eu queria dividir a minha fala, Sr. Presidente, em duas partes. Primeiro, eu 

vou falar das questões da bancada do Rio de Janeiro em geral e, depois, dos temas 

que eu acho absolutamente vitais não só para o meu Estado, como para todos os 

Estados da nossa Nação. 

 Eu apresentei, Sr. Presidente, em nome da bancada do Rio, portanto, em 

nome do Deputado Hugo Leal, da Deputada Rosangela Gomes, do Deputado Julio 

Lopes, que é também desta Comissão, e de vários Deputados, destaques que 

tratam especificamente das nossas universidades e dos nossos hospitais 

universitários não apenas os hospitais federais e universitários, mas também os 

estaduais como o Hospital Universitário Antônio Pedro, o Hospital Universitário 

Gaffrée e Guinle e o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 

 Essas, Sr. Relator, são as emendas de maior importância que não receberam 

recursos mínimos, no nosso entendimento, para que pudessem efetivamente auxiliar 

a saúde e a educação pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 Para V.Exa. ter uma noção, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está 

em situação quase falimentar. Da mesma maneira, a UEZO — Fundação Centro 
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Universitário Estadual da Zona Oeste e a UENF — Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. 

 Consequentemente, Sr. Presidente e nobre Relator, essa é a situação por que 

passam os hospitais universitários, como, por exemplo, o Hospital Universitário 

Pedro Ernesto, que é um dos grandes hospitais de referência em vários temas, com 

os maiores ambulatórios genéricos que existem em Vila Isabel. Efetivamente, os 

hospitais estão sofrendo de maneira dramática. Então, apresentei os Destaques nºs 

124 a 130, tratando, especificamente, desses temas. 

 Agora, Sr. Relator, eu queria tratar de três assuntos que eu acho essenciais. 

Sei que V.Exa. fez o que pôde, mas não poderia deixar de destacá-los e, ao mesmo 

tempo, comentar isso. 

 Eu vou começar pela questão da EMBRAPA. Nós apresentamos os 

Destaques nºs 81 e 82, destaques também apresentados pelo Deputado Evandro, 

no sentido de resguardar os recursos da EMBRAPA. 

 V.Exa. vai dizer: “Mas V.Exa. é uma Deputada urbana”. É verdade. Nosso 

Estado não é um Estado tão rural quanto o de V.Exa., mas eu conheço o trabalho da 

EMBRAPA, que é ali perto de todos nós. Só no Rio de Janeiro, nós temos três 

EMBRAPAS. Então, nós sabemos da excelência do trabalho de pesquisa que eles 

desenvolvem. 

 Houve um corte, nobre Relator, de 76 milhões de reais. Por isso, nós pedimos 

a recomposição. Por isso, nós pedimos, minimamente, que 32 milhões de reais 

sejam recompostos, sob pena de a pesquisa desenvolvida por todas essas 

entidades ser simplesmente perdida e não haver a continuidade necessária na 

qualidade de serviço; na qualidade dos insumos; na qualidade do treinamento que é 

dado através da EMBRAPA; na qualidade dos alimentos que são, de alguma 

maneira, vistoriados pela EMBRAPA. Enfim, eles desenvolvem um trabalho 

absolutamente essencial para a saúde e para a agricultura deste País. 

 Portanto, é muito importante a aprovação desses destaques, e eu faço este 

destaque para tratar do assunto. Eu sei que, para V.Exa., será muito difícil 

restabelecer esses valores. Não é sua culpa. V.Exa. não fez nenhum corte. Esse 

corte, infelizmente, foi feito por irresponsabilidade do Governo. 
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 Nós estamos falando dos recursos necessários para o Instituto Nuclear 

Brasileiro. Como disse o Senador Jorge Viana, que já passou pelo mesmo caso, não 

há recursos suficientes para produzir o combustível necessário — isso é muito grave 

para o Estado do Rio de Janeiro — para Angra 1 e Angra 2.  

 Isso significa que Angra 1 e Angra 2 vão parar. Isso significa que não vai 

haver energia no segundo semestre do ano que vem no meu Estado.  

 Sr. Presidente, isso é de uma irresponsabilidade enorme. São necessários 

ainda 170 milhões de reais para recompor o Orçamento em relação ao ano passado.  

 Eu sei que o Relator não tem como atender isso. Não sei qual é a solução. Da 

mesma maneira, nós estamos sofrendo quanto à Assistência, com 1 bilhão de reais 

a menos. Na verdade, são 1 bilhão e 300 milhões de reis. O Relator conseguiu 

recompor 300 milhões de reais, mas ainda faltam 1 bilhão de reais para a 

assistência.  

 Sem recursos para a assistência e sem 170 milhões de reais, haverá 

prejuízos enormes não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Programa 

Nuclear Brasileiro.  

 Isso é de uma irresponsabilidade enorme! Não adianta dizer: “Nós cortamos 2 

bilhões de reais da ciência e tecnologia” Isso significa que nós não temos 

responsabilidade com a ciência e tecnologia neste País.  

 Isso é muito grave, Sr. Presidente!  

 Nós fizemos o Destaque nº 74 para tentar, mesmo sabendo que é impossível 

essa recomposição por parte do Relator, pelo menos, chamar a atenção deste 

Plenário e do Plenário do Congresso Nacional para o absurdo de constarem apenas 

102 milhões de reais, enquanto esse custo é de 270 milhões de reais.  

 Ontem conversei com o Ministro Kassab. Nós temos apenas nessa rubrica 

170 milhões de reais, eu diria, de desrespeito ao Estado do Rio de Janeiro e à 

situação nuclear brasileira. 

 Queria completar dizendo que, talvez — talvez, não —, por um erro de todos 

nós, temos que encontrar uma solução. V.Exa. poderia tentar encaminhar isso junto 

ao Ministro Dyogo.  

Nós aprovamos nesta Casa a medida provisória da ANCINE. Aprovamos o 

projeto de conversão no plenário da Câmara num grande esforço. V.Exas. o 
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aprovaram no Senado num grande esforço. Maravilhoso! Só que não há nenhuma 

rubrica que mantenha esse programa para o ano que vem, ou seja, nós aprovamos 

a lei, mas não há dinheiro para suprir a questão da ANCINE. O Relator, infelizmente, 

pelo relatório preliminar, não tem como resolver o problema.  

 Então, Sr. Presidente, essa é mais uma missão para V.Exa., que terá de 

conversar com o Ministro Dyogo de Oliveira e solicitar que ele mande rapidamente, 

urgentemente, uma rubrica para que se possa resolver o problema. E, ao mesmo 

tempo, decidir o que poderemos cancelar para que, efetivamente, o Relator possa 

cumprir essa questão da ANCINE. O Relator não pode resolver a questão da 

ANCINE, salvo por acordo. E eu acho que o caminho será através do poder do 

Governo. 

 Tanto a questão da ANCINE quanto a questão da ciência e tecnologia e o 1 

bilhão de reais que falta ao Sistema Único de Assistência Social — SUAS, Sr. 

Presidente, é uma responsabilidade que não é desta Comissão, mas que nós temos 

que mencioná-la, porque essa é a nossa função de Parlamentares. 

 Então, Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que, oficialmente, acho que em nome 

da Comissão, encaminhe esses três assuntos, que são insolúveis por nossa parte, 

mas que são de responsabilidade absoluta do Governo, e ele tem que assumi-la e 

resolver o problema 

 Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente, e peço ao nobre Relator que 

possa acatar essas sugestões. Eu sei que, formalmente, V.Exa. não poderá acatar o 

Destaque nº 74, mas que deixe no seu relatório consignado que tanto o 1 bilhão de 

reais da assistência, quanto os 170 milhões de reais do urânio e a questão 

específica da ANCINE, V.Exa. gostaria de cumprir, mas, infelizmente, não lhe é 

possível. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Bem, eu quero só 

cumprimentar V.Exa. pela sua manifestação, que demonstra sobretudo o 

conhecimento que V.Exa. tem do seu Estado, das dificuldades peculiares dele, e 

pelo alerta que V.Exa. faz ao Governo Federal quanto a alguns serviços essenciais 

que podem sofrer sem continuidade. V.Exa. demonstra também um amplo 

conhecimento desse assunto, considerando o Orçamento propriamente dito. 
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 Então, quero louvar a atitude de V.Exa. em defesa do seu Estado, que é justa 

e legítima. 

 Eu também, como Presidente da Comissão, não me senti atendido, aliás, 

senti-me longe, muito longe de ser atendido como eu gostaria, não por vontade 

própria, muito menos por vontade do meu querido e estimado Relator, mas, 

exatamente, pelas circunstâncias que a vida nos impõe na atual conjuntura 

econômica. 

 Então, é preciso ter esse discernimento e, efetivamente, não esperem de mim 

— eu já dou um recado para Santa Catarina —, como Presidente da Comissão, 

aquilo que efetivamente, neste momento, eu não posso fazer, assim como V.Exa. 

também não pode. 

 Seguindo a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao coordenador da 

bancada catarinense, meu querido amigo, Deputado Federal João Paulo Kleinübing. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO KLEINÜBING - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Gostaria, de forma muito breve, chamar a atenção para os destaques 

apresentados pela bancada catarinense.  

 Os Destaques nºs 75, 77, 78 e 79 tratam de recomposição de valores de 

obras em rodovias federais do nosso Estado, que o senhor muito bem tem 

acompanhado, Sr. Presidente. Todas elas são obras em andamento, com licitações 

realizadas. É preciso reconhecer o esforço do Relator no sentido de procurar 

atender, da melhor maneira possível, esses pleitos da nossa bancada, porque não 

se trata de obra nova; trata-se, na verdade, de poder obter recursos mínimos frente 

a licitações que já foram realizadas. São obras que estão absolutamente paradas ou 

andando em velocidade muito lenta e todas são fundamentais para o 

desenvolvimento do nosso Estado. 

 Então, gostaria de chamar a atenção para essa questão, mas, ao mesmo 

tempo, reconhecer, Deputado Cacá Leão, o esforço de V.Exa. no atendimento delas. 

 Eu gostaria ainda, Sr. Presidente, de chamar a atenção para o Destaque nº 

76, que, na verdade, se trata de um remanejamento. O Destaque nº 76 é 

remanejamento. Dentro da própria bancada catarinense, nós estamos transferindo 

10 milhões de reais de uma ação para outra, em comum acordo com a bancada. 

 Então, peço a V.Exa. que faça essa incorporação no Destaque nº 76, já que 
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não é aumento, mas apenas remanejamento de valores colocados pela própria 

bancada de Santa Catarina. 

 Eram essas as minhas considerações. 

 No mais, cumprimento-o, Sr. Presidente. Como V.Exa. muito bem colocou, 

acho que ninguém será atendido da forma que gostaria, mas tenho certeza de que, 

com o trabalho de V.Exa. e o trabalho de nosso Relator, conseguiremos chegar a 

bom termo em todas as nossas questões. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado João Paulo, a ideia 

é obter o mínimo necessário para tocar aquelas obras impactantes que já deveriam 

ter sido concluídas há 10 anos. Aliás, Deputado Cacá, Presidentes da República 

foram lá, lançaram, relançaram a obra e deram um prazo para a inauguração, mas 

as obras continuam em ritmo bastante lento. 

 Portanto, Deputado João Paulo Kleinübing, para a BR- 280, a BR-470, a BR -

285 e a BR-282 conseguimos o mínimo do mínimo necessário, que, se implantado, 

haverá depois outra encrenca com relação à liberação dos recursos. Então, a 

primeira parte foi feita. Se nós avançarmos com o que foi colocado no Orçamento, 

eu tenho a impressão de que vamos dar um passo significativo, haverá grande 

avanço. E ano que vem, com a economia crescendo, nós teremos outra 

oportunidade para buscar os recursos necessários para Santa Catarina. 

 Então, agradeço a V.Exa. a participação. Muito obrigado por participar. V.Exa. 

foi um coordenador que esteve sempre atento à Comissão, que teve a Deputada 

Carmen Zanotto e eu como representantes, e nós encaminhamos, na medida do 

possível, todos os nossos pleitos referentes a essa peça orçamentária de 2018. 

 Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Afonso Hamm.  

 O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

cumprimento V.Exa., cumprimento também o Relator, nosso colega progressista, 

Deputado Cacá Leão, e os demais colegas membros da Comissão. 

 Eu não sou membro da Comissão, mas estou aqui hoje porque nós da 

bancada gaúcha estamos fazendo esforços muito grandes em relação às obras 

prioritárias para o Estado do Rio Grande do Sul, e eu estou presidindo a Frente 

Parlamentar Mista, da Câmara e do Senado — inclusive o próprio Senador é 
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também membro da Frente Parlamentar —, em defesa da obra mais estruturante e 

necessária, a prioridade número um, que é a conclusão da BR-116, no trecho sul, 

Guaíba-Pelotas, no contorno de Pelotas e no acesso ao Porto do Rio Grande, que é 

o segundo maior porto em movimentação de cargas do Brasil. E não é um porto 

utilizado só pelo Sul do País; é um porto estratégico para o País, por onde boa parte 

da produção, inclusive de outras regiões, é escoada. 

 Eu tive a oportunidade de conversar sobre a duplicação da obra com o nosso 

Relator, que foi muito sensível e nos recebeu em três oportunidades. Em duas delas, 

eu estava acompanhado de outros Líderes e de colegas Parlamentares, inclusive do 

Rio Grande do Sul e do Sul do País. 

 Eu quero fazer um esforço didático para falar da necessidade e da urgência. 

Eu fiz, junto com a bancada gaúcha, um apanhado importante principalmente sobre 

os 2 últimos anos, e nós percebemos que, em relação às emendas impositivas, não 

nos bastava dizer para o Governo, para a Presidência nem para a Relatoria do 

Orçamento buscarem e alocarem recursos. Nós da bancada gaúcha conseguimos 

priorizar esse trecho da BR-116 e alocamos 81 milhões de reais, a metade do valor. 

A outra metade foi para outra obra. 

 Naturalmente, pelo que está previsto na lei, vai haver um corte linear de 30%, 

segundo foi dito. Dessa forma, esses 81 milhões de reais se transformarão em 56 

milhões e 873 mil reais. É dinheiro novo, para o Orçamento de 2018, obtido por meio 

da competência da bancada gaúcha. Definimos prioridade e alocamos recursos. 

 Aí vem a parte do Governo. O Governo fez uma proposição orçamentária — é 

a parte da proposição do Governo — de apenas 42 milhões de reais para a 

duplicação do trecho, mas são necessários 650 milhões de reais para a obra ser 

finalizada. Ele alocou apenas 42 milhões e 756 mil reais. Para o Contorno de 

Pelotas, ele destinou apenas 12 milhões e 857 mil reais. 

 Nós reunimos o recurso que alocamos, os recursos alocados pelo Governo 

são muito tímidos e modestos. Se o Governo destinar 10% da necessidade, 

teoricamente — nós não vamos conseguir todo ano colocar uma emenda de 

bancada —, vamos levar 10 anos para concluir a principal obra. 

 E o que nos surpreende e nos surpreendeu... Eu tenho tentado uma audiência 

com o Ministro Maurício Quintella Lessa. Já estivemos também no Ministério do 
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Planejamento, já estivemos com o Ministro da Casa Civil, já estivemos com o 

Ministro Eliseu Padilha. Nós estamos fazendo um esforço que não é de contestação; 

é um esforço de priorização. 

 E o que acontece? O que nos surpreendeu... 

 Eu queria ter a atenção do Relator Cacá Leão, do Presidente e de todos, 

porque para nós essa é uma questão fundamental para o Rio Grande do Sul ter 

capacidade competitiva. Nós precisamos, de fato, avançar em relação a essa obra. 

 O que acontece? O Governo anunciou, 2 ou 3 semanas atrás, no Rio Grande 

do Sul, no Projeto Avançar, que garantia, nos Orçamentos de 2017 e de 2018, a 

destinação de 240 milhões para a segunda Ponte do Guaíba. É importante a 

segunda Ponte do Guaíba, mas na região não está havendo mortes. Por outro lado, 

segundo a PRF, por causa de acidentes frontais por causa das obras paradas, 

houve 43 mortes, só no trecho de duplicação para o qual queremos alocar recursos. 

Mais de 150 pessoas estão nos hospitais, segundo dados que levantamos. Há, 

também, uma perda diária, segundo o Sindicato da Indústria da Construção de 

Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral — SISEPOT, de 1,8 

milhão. Se esse valor for multiplicado e calculado em relação aos 40 mil veículos e 

caminhões que transitam pela estrada, há uma perda anual de 600 milhões, 650 

milhões, que é o recurso necessário para a realização da obra. Observem! 

 Eu conversei com o nosso Presidente, Senador Dário Berger — já havia 

tentado —, e acredito que está sensibilizado o nosso Relator. Peço o apoio para 

sensibilizar o Governo, porque no relatório aparecem para a segunda ponte apenas 

50 milhões, embora o Governo tenha garantido 240 milhões de reais. 

 Nós queremos que continuem as obras da ponte, mas, se for preciso, que 

sejam realocados recursos, e nós temos que estabelecer o que é de fato prioridade 

no Rio Grande do Sul. 

 Inclusive contamos com o grupo RBS, com as rádios, os meios de 

comunicação, com a Aliança Pelotas, com a Aliança Rio Grande, da área 

empresarial, com a Prefeita Paula, de Pelotas, com o Prefeito de Camaquã e com 

todos os Prefeitos daquele eixo, porque na verdade é uma obra necessária. 

 O meu objetivo é mostrar na Comissão Mista de Orçamento que nós 

precisamos de mais recursos para esta obra — é claro que em conjunto com o 
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Governo. Mas, já que a diretriz orçamentária é dada exatamente por esta Comissão 

de competência, a Comissão Mista de Orçamento, nós estamos pedindo aqui. 

 Antes de concluir, eu gostaria de dizer que também fiz um pedido ao Relator, 

que não pôde atender de forma direta, para que analise a destinação de apenas 8 

milhões — atestada pelo DNIT — para a manutenção da duplicação do acostamento 

do terminal do TECON, para o acesso ao Porto do Rio Grande. 

 Eu tenho aqui o ofício que nós fizemos em nome da Frente Parlamentar para 

tratar desses recursos. 

 Nós sabemos das dificuldades, mas temos que priorizar o que é prioridade. E 

a prioridade é esta. Ela não é estabelecida por mim; é dita pelo Rio Grande do Sul. 

Ela é dita pelo próprio Governo do Estado. Ela é dita pelos líderes. Cem por cento 

do escoamento de soja de qualquer ponto do Rio Grande do Sul e de parte do 

centro-sul do País precisam desse acesso. 

 Então, eu reitero o pedido ao Relator, que fez o que era possível, nos deu as 

explicações, foi gentil, cordial; peço ao Presidente e a toda a Comissão para darmos 

resolutividade, ou seja, fazermos o encaminhamento necessário para a destinação 

de recursos. 

 É claro que há a travessia de Santa Maria, cujo recurso foi contemplado. Há a 

BR-287, o acesso ao São José dos Ausentes. A BR-290 foi contemplada apenas 

com 2 milhões. Portanto, a destinação de recursos para as rodovias está modesta e, 

comparativamente com o que foi destinado a outras bancadas, nossos recursos são 

poucos. 

 Por isso, eu queria solicitar um esforço, não de última hora, mas no cenário 

desse planejamento estratégico em conjunto com o Governo. 

 É essa a minha solicitação. Por isso, apelo para a boa vontade de todos. 

 Faço essa manifestação como Líder e como Presidente da Frente 

Parlamentar, devido à demanda que está havendo. 

 Eu estive em Pelotas e em Camaquã esta semana, e lá todos esperam algo. 

Aliás, ficaram surpresos, porque o Governo priorizou isso, garantiu 240 milhões de 

reais, e eu não vejo onde estão os 240 milhões. Aqui eles não aparecem; só 

aparecem 51 milhões de reais. Para nós, somando com os recursos da emenda de 
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bancada, metade do Governo e mais ou menos metade nossa, nós teríamos 112 

milhões de reais. 

 Então, é esse o apelo que faço. 

 Agradeço a atenção e espero apoio, devido à importância desse porto para o 

Brasil. O Porto do Rio Grande e a conclusão da duplicação da estrada no trecho sul 

da BR-116 são estratégicos para a competitividade do Brasil. 

 Buscamos a retomada do desenvolvimento econômico e social de todo o 

País, e essa obra é de grande importância para as pessoas que transitam por essa 

estrada, pois muitas delas estão perdendo a vida, uma vez que as obras estão em 

fraco andamento. Nós precisamos mudar isso, encurtar o tempo e propiciar a 

conclusão dessa obra estratégica para o Brasil e para o sul do Rio Grande do Sul. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Eu cumprimento V.Exa. pela 

preocupação justa e legítima com o seu Estado. 

 Quero já hipotecar minha voz no sentido de que, na medida do necessário, eu 

possa auxiliar V.Exa. e a bancada do Rio Grande do Sul no remanejamento de 

verbas, recursos e dotações orçamentárias, para que a obra possa ter continuidade, 

em função da relevância exposta por V.Exa. 

 Eu sou catarinense, mas também conheço essa realidade e sei da 

necessidade emergencial da conclusão dessas obras. 

 Agradeço a V.Exa. 

 Passo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Senador Romero 

Jucá esteve aqui em determinado momento e disse que, se fosse necessário, ele 

estaria à disposição. Eu sugiro a V.Exa. que convoque o Senador Romero Jucá, 

porque nós só temos uma solução para os três grandes problemas do relatório. 

 O Ministro Dyogo prometeu que até o meio-dia enviaria uma retificadora com 

a questão da ANCINE, mas não o fez. Da mesma maneira, ontem o Ministro Kassab 

e o Ministro Osmar Terra estiveram com ele. 

 Para V.Exa. ter uma noção dos números do Ministério, nós estamos falando 

de 18 milhões de pessoas que ficarão sem atendimento no ano de 2018, se 

comparado com 2017. 
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 Então, nós temos três graves problemas: a questão do combustível; a 

questão da ANCINE, cuja retificadora viria ao meio-dia e nunca chegou; e a questão 

do Ministério. 

 Essas matérias, como disse a V.Exa., não estão mais na alçada do nobre 

Relator, mas também tornarão difícil votarmos o relatório com a brevidade que 

gostaríamos, talvez não na Comissão, mas com certeza em plenário. 

 Então, Sr. Presidente, V.Exa. poderia convocar o Senador Romero Jucá, para 

que ele possa, como Líder do Governo e juntamente com o Presidente da República 

e com o Ministro Dyogo, verificar quais são as possibilidades de cumprimento dessa 

matéria, mesmo que na ANCINE seja possível abrir a rubrica. Se não mudarmos 

isso, o cinema brasileiro no ano que terá acabado — só para V.Exa. ter uma noção 

da gravidade. 

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

Evandro Roman. 

 O SR. DEPUTADO EVANDRO ROMAN - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, vou iniciar parabenizando o Presidente, 

Senador Dário Berger, pela forma como conduziu os trabalhos, e o Relator, 

Deputado Cacá Leão. Ambos tiveram uma paciência muito grande, tranquilidade e 

serenidade para conduzir os trabalhos. 

 Estamos chegando ao final com a oportunidade de realização de várias 

ações, Deputado Cacá Leão e Senador Dário Berger, e com uma solução o mais 

prudente e pacífica possível. 

 Este relatório é o primeiro relatório após termos aprovado a PEC do Teto. 

 Eu, particularmente, pela primeira vez, Deputada Laura Carneiro... Eu sinto 

que nós todos vivemos — até brinco — no mundo de Pollyanna, em que tudo estava 

muito bom, muito certo, não havia nada de errado. E nós tínhamos um Orçamento 

fictício, porque nós o aumentávamos e tratávamos de uma forma irreal ou virtual 

tremenda. Quer dizer, para você colocar 5 milhões ou 6 milhões de reais de uma 

emenda que não iria sair, não havia problema mesmo, pois o Orçamento iria 

acomodando qualquer número que estivesse pela frente. 

 E veio agora a realidade, e todos acabaram tendo que se enquadrar a essa 

realidade, o que é difícil. São milhões de reais que faltam para todos os lados; é 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1980/17  13/12/2017 
 
 

 68

recurso que não se encontra, porque nós temos hoje um limitador. Antes, o céu era 

o limite, e agora nós temos um número que nos dá o limite. Em cima desse limite, 

nós temos de ter a responsabilidade de uma lei que nós aprovamos e que temos 

que seguir. 

 Esse choque de realidade faz com que todos voltem a colocar os pés na terra 

e entendam que, por mais que antes tivesse sido de outra forma, a partir deste ano, 

nós temos essas limitações — o Orçamento do ano retrasado ou passado tinha 

recursos elevados? Tinha, porque nós não tínhamos essas limitações que hoje 

temos. 

 A partir deste momento, nós temos uma forma diferente de fazer o 

Orçamento, e isso nos dá uma responsabilidade muito grande. 

 Dentro desta ação, eu gostaria de falar sobre o Destaque nº 52, junto à 

EMBRAPA, que nós tivemos a oportunidade de encaminhar — a Deputada Laura 

Carneiro também fez um encaminhamento de outros destaques nessa situação. 

 Gostaria de falar sobre a possível recomposição, Relator, Deputado Cacá 

Leão, do valor que foi encaminhado, que são os 306 milhões de reais. 

 Nós já tivemos uma conversa, inclusive com a EMBRAPA, mas eu fortaleço o 

pedido de encaminhamento do Destaque nº 52, para que nós possamos chegar o 

mais próximo possível desse encaminhamento na questão da EMBRAPA, que é 

fundamental para a pesquisa, principalmente a pesquisa em relação ao pequeno e 

ao médio produtores. 

 Outro aspecto é que foram destinado 60 milhões de reais para o fomento 

junto ao Ministério da Agricultura, e nós sabemos que, se esses 60 milhões forem 

para atender a uma única bancada, isso praticamente será impossível. Nós da 

bancada do Paraná apresentamos uma emenda impositiva de 85 milhões que mal 

dá para atender os 30 Deputados e os três Senadores. Pediria a V.Exa. que 

buscasse o entendimento. Sabemos de todas as dificuldades, conforme eu relatei. 

No entanto, eu diria que talvez este seja o momento mais oportuno, porque esta 

Comissão, Senador Dário Berger, tem um dos maiores valores porque vamos 

elencar nela as prioridades.  

 Antes era uma situação em que se negociava com dinheiros virtuais e depois 

se tentava brigar politicamente durante o ano. Agora, não. Agora nós temos este 
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teto, e as prioridades têm que ser colocadas por nós. Dentro desta ação, quero 

agradecer realmente por ter sido o Relator Setorial do orçamento da agricultura e 

agradecer a forma como fomos tratados.  

Desde já, deixo registrado que já fiz no encaminhamento uma observação da 

possível recomposição deste recurso da EMBRAPA como também da questão de 

fomento junto ao Ministério da Agricultura. 

 Obrigado a todos. 

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

as legítimas preocupações. 

Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto. 

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

Dário Berger, do meu belo Estado de Santa Catarina, que preside esta Comissão 

como um gigante, como disse a nobre Deputada Laura Carneiro, estamos 

concluindo os trabalhos dentro do prazo. Isso é mérito da sua condução e dos 

acordos que V.Exa. conseguiu fazer dentro das mais variadas opiniões da Casa, 

fazendo com que esta Comissão Mista de Orçamento pudesse avançar. 

 Nobre Relator, Deputado Cacá Leão, compreendo todas as dificuldades que 

deve ter vivido e está vivendo ainda para apresentar o seu relatório final nesta 

reunião. Mas não poderia, nobres colegas Deputados, Deputadas, prezados 

Senadores e Senadoras da República, deixar de me furtar de fazer algumas 

considerações relativas às preocupações que teremos e às situações que 

poderemos iremos viver no ano que vem se aprovarmos esta peça orçamentária da 

forma como está. 

 Antes de destacar dois pontos, quero fazer também minhas as palavras do 

nosso Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense com relação às defesas e 

aos destaques das emendas de bancada do Fórum Catarinense, o nobre Deputado 

João Paulo Kleinübing.  

Senhoras e Senhores, vamos aos números. O primeiro ponto trata de um 

tema menos árduo do que o orçamento da saúde, que, com certeza, também terá 

dificuldades no próximo ano. Nobre Relator, o Deputado Cacá Leão, preciso de 

garantia com relação à Lei nº 13.479, de 5 de setembro de 2017. Esta Casa, o 

coletivo de Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras, acabou de derrubar o 
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veto que restringia a busca do recurso de financiamento que nós conhecemos, a 

partir desta lei, como o Pró-Santas Casas, cujo veto impedia que as instituições 

inadimplentes pudessem buscar o financiamento. 

 Estas instituições só estão buscando financiamento porque nós do Sistema 

Único de Saúde não remuneramos adequadamente os procedimentos realizados, 

em especial na área hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade deste 

País. A diária de um hospital é infimamente mais barata do que uma refeição aqui 

em Brasília, só para dar um exemplo do quanto essa tabela está defasada. 

 Se os hospitais filantrópicos e Santas Casas precisam recorrer ao sistema 

financeiro e estão inadimplentes é exatamente porque os serviços remunerados não 

estão respaldados pelas respectivas despesas. 

 Por isso, nobre Presidente, preciso da segurança, porque o texto legal pede 

que se garantam consignados os recursos necessários para o cumprimento dessa 

lei no Orçamento Geral da União para o exercício de 2018. 

 No texto legal está até 2 bilhões de reais. Precisamos de uma posição clara 

do nobre Relator, até porque encaminhamos um ofício, no dia 30 de novembro, ao 

Exmo. Sr. Ricardo Barros, nosso Ministro de Estado da Saúde. 

 Tenho uma posição muito clara sobre todo o avanço e todo o trabalho dele à 

frente do Ministério da Saúde, habilitando serviços que estavam parados por muitos 

e muitos anos no Ministério, garantindo o acesso à população brasileira. 

 Formalizamos pedido ao Ministro Ricardo Barros, ao nobre Relator, Deputado 

Cacá Leão, ao nosso Presidente, Senador Dário Berger, e ao Ministro do 

Planejamento, Dyogo Henrique de Oliveira, enfim, alertamos todos de que 

precisamos desses recursos para cumprir o que está no texto legal da Lei nº 13.479, 

de 2017, que trata da inclusão da dotação orçamentária na LOA de 2018. 

 O segundo ponto, senhoras e senhores, é tão ou mais grave que o orçamento 

da saúde. Digo mais grave, porque o nobre Relator Cacá Leão já nos orientou de 

que está garantida no texto legal — ele vai deixar claro para todos nós, até para que 

conste em ata essa questão do financiamento do Pró-Santas Casas. Refiro-me ao 

orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

 O Ministro Osmar Terra esteve nesta Casa várias vezes. O País viveu um 

momento de constrangimento, em especial na área da assistência social, com 
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aquela primeira versão que veio do orçamento, uma versão absolutamente 

equivocada na área da assistência social, onde seria impossível trabalharmos. 

 A segunda versão já veio um pouquinho melhorada. O nobre Relator Cacá 

Leão conseguiu consignar mais 300 milhões de reais ao orçamento da assistência 

social, em especial para a manutenção das políticas da assistência social. 

 Porém, senhoras e senhores, preciso alertar que temos 8.306 Centros de 

Referência de Assistência Social básica no País, 2.596 Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social, 228 Centros POPs, 5.981 Unidades de 

Acolhimento, entre governamentais e não governamentais, 8.714 Centros de 

Convivência, entre governamentais e não governamentais, e 1.345 Centros-Dia. 

 Da forma como está o orçamento, mesmo com a recomposição da segunda 

versão e última, todo o sacrifício, dedicação e esforço do nobre Relator Cacá Leão 

não serão suficientes. 

 Quando discutimos sobre a questão do teto nesta Casa, sempre disse que 

ninguém pode gastar mais do que arrecada, mas não dava para aprovarmos aquele 

texto legal sem primeiro fazermos algumas adequações ao orçamento. 

 Naquele momento eu me debrucei muito na área da saúde, até porque fui 

Relatora da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2015, do nobre Deputado 

Vanderlei Macris, que foi aprovada em primeiro turno na Câmara, por unanimidade, 

e não conseguimos mais que ela tramitasse. Entendia eu, assim como outros 

colegas Deputados, que precisava primeiro se fazer um ajuste no orçamento antes 

de dizermos o valor do teto e que, a partir disso, ninguém poderia gastar mais. 

Fomos vencidos. E a beleza do Parlamento é respeitar a decisão da maioria do 

Plenário. 

 Pois bem, estamos sob a égide da Emenda Constitucional nº 95, de 2016. 

Pergunto: como vamos fazer com os CRAS e os CREAS? Não haverá recursos para 

atender as áreas de prevenção, o CRAS, para pessoas e famílias em situação de 

risco, e nem para os CREAS, para o atendimento das pessoas que já vivem o risco, 

que já foram vítimas de violência física, de violência sexual, de negligência, de 

abandono, de ameaça, de maus-tratos e de discriminação social. 

 Senhoras e senhores, eu sei que neste País lamentavelmente é melhor uma 

obra física. “Eu prefiro uma ponte a salvar uma vida, porque a ponte é inaugurada”. 
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O serviço feito pelos Centros de Atendimento Social neste País e pelo conjunto das 

Prefeituras pode não ter visibilidade, ou melhor, não tem. Por não ter visibilidade, os 

recursos são ínfimos. 

 Digo isso com dor no coração, mas não dá para priorizar estruturas e não 

priorizar a vida de pessoas em situação de risco. Não dá, nobre Relator — sei de 

todo o seu sacrifício, sei de que esta Comissão fez e todo o seu esforço —, nobre 

Presidente, Senador Dário Berger, para imaginar que não haverá recursos 

suficientes para o atendimento dessa população que é acolhida, atendida e 

prevenida pela área da assistência social com os recursos hoje postos no 

orçamento. 

 Por isso, reapresentei uma emenda da Comissão de Seguridade Social e 

Família, emenda esta destacada. É claro que 1,5 bilhão de reais pode parecer um 

absurdo, mas não é, porque precisamos no mínimo de mais 1,2 bilhão de reais 

 Eu até aceito que o nobre Relator diga: “Carmen, V.Exa. está pedindo 

demais, porque 1,5 bilhão é muito, mas nós vamos te dar 1,2 bilhão”. Mas menos 

que 1,2 bilhão de reais não dá, porque somados aos seus 300, vamos ter 1,5 bilhão 

de reais que precisamos. 

 Da reserva de contingência, dos 4,7 bilhões de reais — da estimativa líquida 

—, conseguimos atender o FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com 1,5 

bilhão de reais. É importante dizer também que nós conseguimos — a Marinha sabe 

que tenho todo o respeito por ela — colocar 1 bilhão de reais na participação da 

União no capital de Empresa Gerencial de Projetos Navais.  

Sei qual a explicação que vai dar o nobre Relator. No entanto, digo que nós 

temos que conseguir um mecanismo para salvar a assistência social deste País. Nós 

conseguimos incluir a implementação do voto impresso, entre outros itens que 

V.Exa. tomou o cuidado de incluir. Sei que V.Exa. deixou milhares de pedidos de 

fora, entre emendas de bancada, emendas de Comissão e emendas individuais não 

obrigatórias, não impositivas.  

Mas não posso, na condição de profissional da área da saúde que sou, de 

membro da Comissão de Seguridade Social e Família, deixar de fazer esse 

destaque e deixar de lutar até o último minuto. 
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O nobre Deputado Eduardo Barbosa está aqui ao meu lado, assim como a 

nobre Deputada Laura Carneiro. Na sessão anterior, nós duas votamos contra ao 

não acolhimento do destaque da Comissão de Seguridade Social e Família, 

apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Social, exatamente por essa 

preocupação. 

Deputada Laura, ele colocou 300 milhões, mas eu preciso deixar claro nesta 

Comissão, deixar claro para o coletivo de homens e mulheres que representam as 

duas Casas, Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, que, quando nós 

votamos a PEC do teto, sabíamos da necessidade de se fazer alguns ajustes. Eu 

me lembro bem que fui muito criticada, inclusive pelo meu partido, porque votei 

contrariamente à PEC do teto. Eles diziam: “Carmem, é só na hora do orçamento 

cada um brigar pelas matérias e pelas áreas que defende”. Quem está brigando 

agora? Quem está brigando? Não dá uma mão cheia. Não dá uma mão cheia, 

porque nós temos limites agora impostos pela Constituição.  

Portanto, para encerrar, quero fazer um apelo, mas é um apelo mesmo. Se 

existir a menor possibilidade, nem que seja de 0,001%, que lutemos até o último 

minuto para recompor o orçamento da assistência social deste País, porque nenhum 

Prefeito e nenhum secretário de assistência social darão conta de manter esta 

política sem mais recursos neste orçamento. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o Deputado Marcon. 

O SR. DEPUTADO MARCON - Sr. Presidente Dário Berger, gostaria de 

saudá-lo pelo trabalho que tem feito à frente da Comissão, sempre dialogando, 

negociando e ouvindo os demais membros desta Comissão, bem como o Relator, o 

Deputado Cacá Leão. Gostaria também de saudar o nosso Líder da nossa bancada, 

o companheiro Deputado Bohn Gass, pelo trabalho e pelo bom debate nesta 

Comissão de Orçamento. 

Sr. Presidente, a peça orçamentária que veio do Governo Federal está 

deixando de fora as questões sociais. Em primeiro lugar, quero me agregar à 

reivindicação, apresentada no destaque da Deputada Carmen Zanotto, de Santa 

Catarina: a área social para atender a quem precisa é realmente uma importante 
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pauta. O Estado tem que servir aqueles que mais precisam. É preciso que esse 

destaque da Deputada seja analisado com carinho, porque o povo não tem sido 

ouvido por este atual Governo Federal. Por isso ela tem o nosso apoio. 

 Presidente Dário Berger, gostaria também de falar aqui — o companheiro 

Deputado Bohn Gass ontem falou muito, eu estava junto — sobre a questão social, 

sobre o programa de acesso à água. Nós havíamos apresentado uma emenda de 

Comissão de 164 milhões de reais, ela foi reduzida para 70 milhões de reais, depois 

foi cortada. Agora, estamos tentando elevar em mais 20 milhões de reais. Este 

programa foi construído ainda na época do Ministro Patrus Ananias, do Presidente 

Lula e da Presidenta Dilma. Quem não tem água, Sr. Presidente, é quem não tem 

condições financeiras de ter a água em casa, de ter água potável para beber, fazer 

comida, tomar banho e assim por diante. Acho que nós temos também que tratar 

com carinho esse assunto. 

 Outra questão é o corte da peça do orçamento que veio do Governo Federal 

para aquisição de terra. Em 2014, havia 880 milhões de reais. Para 2018, são 43 

milhões. Esse recurso foi cortado em torno de 95% e o aumento foi zero. Queremos, 

Deputado Cacá Leão, que V.Exa. olhe para isso com carinho. 

 Quem acompanha de perto esse problema de aquisição de terra, quem foi 

acampado como nós, sabe o que é viver em um acampamento. Por isso, peço que 

nós tratemos com carinho essa questão. 

 Houve também uma emenda de Comissão do Senado, da qual o nobre 

Senador foi Relator, em torno de 23 milhões de reais para educação do campo. 

Ficou 1 milhão de reais e agora mais 1 milhão, o que também é pouco, Sr. 

Presidente. A educação do campo busca qualificar os nossos jovens agricultores 

para que eles possam permanecer na terra, que eles possam permanecer no meio 

rural. É para isso que nós queremos esse recurso. 

 Sobre a EMBRAPA, da qual vários Deputados aqui falaram, sabemos que ela 

é importante para a pesquisa. Sabemos que o Governo Federal quer terminar com 

aquilo que é público, que a intenção dele é que a EMBRAPA vá para a Monsanto, vá 

para as multinacionais, que servem para os grandes e não para os pequenos. No 

entanto, queremos colocar mais recursos para a EMBRAPA, para que ela faça 
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pesquisa voltada à agricultura familiar, à reforma agrária, àqueles que mais 

precisam. 

 Quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos, Sr. Presidente, em que a 

CONAB, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, compra os produtos dos 

agricultores familiares, digo que ele é excelente. 

 Infelizmente, o Governo não resolveu o problema da compra de leite, e agora 

está incentivando a compra de leite do Uruguai. Parece-me que amanhã, lá no Rio 

Grande do Sul, o Ministro Osmar Terra vai anunciar a compra de 10 milhões de reais 

de leite. Isso não serve para nada, não serve para nada. É fácil fazer a conta: com 

10 milhões de reais dá para comprar 800 toneladas de leite. 

 O Programa de Aquisição de Alimentos — PAA pode não só desafogar essa 

política quando precisa, mas também comprar das agroindústrias, da agricultura 

familiar, dos quilombolas, da reforma agrária. Mas nós não fomos atendidos nesse 

quesito da aquisição de alimento. 

 Ainda há a questão da infraestrutura das rodovias no Rio Grande do Sul. Sei 

que colegas aqui falaram sobre a situação da BR-116. Na peça orçamentária que o 

Governo enviou para esta Casa, havia 50 milhões de reais. A bancada gaúcha 

articulou toda a Região Sul, o comércio, a indústria, os políticos, a Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, os Prefeitos de todas as siglas partidárias. 

 Nós colocamos uma emenda, e só ficou a emenda de bancada — só ficou a 

emenda de bancada. Foram tirados os 50 milhões de reais da peça orçamentária 

inicial. Isso mostra que o Governo Federal não quer investir onde precisa 

desenvolver, como na Região Sul. Só há a emenda de bancada nessa peça 

orçamentária. Isso é perseguição! Isso significa que a BR-116 não deve ser 

duplicada. 

 Há empresa instalada, há obra andando a passo de tartaruga. Então, não 

precisa fazer licitação, não precisa haver licença ambiental. Está lá o parque de 

máquina instalado, e nós deveríamos ampliar esse recurso, assim como já foi dito 

aqui. 

 A BR-290 de Eldorado a Pantano Grande dois trechos estão em andamento, 

mas o recurso que está na peça orçamentária é de 2 milhões e 700 mil reais. Isso é 

piada! É piada o dinheiro disponível para a BR-290: 2 milhões e 700 mil reais, 
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Deputado Cacá Leão. Esse dinheiro não dá para 1 semana! Por que o Governo 

Federal persegue o Rio Grande do Sul dessa forma? 

 Sr. Presidente, estive em Santa Maria há 30 dias. A BR-153, se não me falha 

a memória, que vem de Júlio de Castilhos, atravessa Santa Maria até o sul da 

região, tem que ser duplicada. É preciso que sejam feitos os viadutos. De Porto 

Alegre até o norte de Santa Maria a estrada é duplicada. Não são 15 quilômetros, e 

há 8 milhões e 300 mil reais. 

 Este ano houve redução de mais de 40 milhões de reais. No ano que vem, 

serão 8 milhões e 300 mil reais. É preciso que seja dada continuidade a essa obra 

do contorno de Santa Maria. São menos de 15 quilômetros, Sr. Presidente. A 

situação é mais ou menos igual à da BR-285, que só tem 12 milhões de reais. A 

obra não foi iniciada, porque é preciso que seja feita licitação. Depois dá para brigar 

por mais dinheiro. 

 Mas, no contorno de Santa Maria, as máquinas estão trabalhando. Há duas 

frentes, acho que são duas empreiteiras, duas equipes que estão trabalhando no 

contorno de Santa Maria, e o montante para o ano que vem é de 8 milhões e 300 mil 

reais.  

 Eu apresentei um requerimento ao Relator. Acho que precisamos ter bom 

senso e tirar algum recurso do DNIT, que tem recurso para conservação, em grande 

quantidade. Talvez não seja tão grande, mas é bem mais do que isso. Então, nós 

poderíamos tirar dali algum recurso. Ou tirar dos recursos para o pagamento de 

juros que o Governo faz e destinar para o DNIT do Rio Grande do Sul aplicar na BR-

116, para a BR-290 e para o contorno de Santa Maria, porque o que está aí é uma 

vergonha, não dá para dizer que não tem dinheiro. 

 Então, quero agradecer e dizer que sou parceiro nas demandas sociais, sou 

parceiro nas questões que envolvem principalmente a camada de baixo da pirâmide. 

 Quero ainda registrar a minha opinião: eu acho que a bancada governista do 

Rio Grande do Sul articulou as emendas de bancada por interesses eleitorais. Esse 

registro eu quero fazer aqui, porque há obras que não têm projeto, não têm licitação 

e receberam um rio de dinheiro. E há outras obras que têm licitação, têm máquinas 

trabalhando, mas não foram levadas em conta. Eu quero registrar que a bancada 
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governista do Rio Grande do Sul agiu de má-fé, no Orçamento da União, para com o 

nosso Estado do Rio Grande do Sul.  

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

 Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. Em seguida, usarão da palavra 

os Deputados Jorge Solla, Danilo Forte e Danilo Cabral, respectivamente. 

 A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 

Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de retomar aqui a fala da Deputada Carmen 

Zanotto. Na verdade, este é o primeiro Orçamento que nós fazemos após a 

aprovação do limite de gastos. 

 Eu não poderia deixar de cumprimentar V.Exa., Sr. Relator, pelo esforço, pela 

dedicação e, acima de tudo, pela sua aplicação de estar sempre presente, ouvindo e 

discutindo o projeto. 

 Cumprimento também o Presidente da Comissão, que sabiamente tem 

conduzido esta reunião.  

 Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de retomar aqui a questão do limite dos 

gastos. Apesar de todo o esforço do Relator que eu já mencionei aqui, acredito que 

o que foi colocado pela Deputada é extremamente importante. Nós temos o limite de 

gastos, mas não estabelecemos critérios para a distribuição dos recursos. Isso leva 

aqueles que mais demandam a conseguir maior montante, o que provoca um 

desacerto, provoca um descompasso no próprio Orçamento. 

 Se pegarmos a média dos últimos três Orçamentos por Estados, nós veremos 

que ela está na ordem de 360 milhões de reais por bancada. A média dos três 

últimos Orçamentos não ultrapassa 552 milhões de reais para a maior bancada. No 

entanto, hoje, com o limite de gastos, nós temos o montante máximo da ordem de 

753 milhões de reais, e uma média muito baixa em relação aos demais Estados.  

 Então, eu acredito que isso vai provocar uma dificuldade enorme e, 

principalmente, vai intensificar as desigualdades regionais.  

 Eu gostaria que o Relator pudesse me ouvir. (Pausa.) 

 Eu disse, Sr. Relator, que a média de valores para as bancadas nos três 

últimos Orçamentos, sem limite de gastos, variava. O maior montante de recursos 

dos três últimos Orçamentos não ultrapassava 500 milhões de reais. Agora, com o 

limite de gastos, o maior montante de recursos é de 700 milhões de reais. Como não 
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há critérios de distribuição, obviamente, com isso nós vamos provocar ainda mais as 

desigualdades regionais. A minha bancada, a bancada de Goiás... (Pausa.) 

 Eu lhe agradeço, Deputada Laura, por deixar o Relator me ouvir.  

 A minha bancada, a bancada de Goiás, ficou bem aquém da média dos três 

últimos Orçamentos.  

 Sr. Relator, eu tenho uma emenda que trata do contorno de uma cidade 

produtiva da Região Centro-Oeste, localizada no Estado de Goiás. Eu apresentei o 

Destaque nº 10, pedindo a V.Exa. que pudesse reconsiderar o valor, que está muito 

baixo, embora eu saiba que não possa ultrapassar muito o valor que foi alocado. 

Mas eu pediria a V.Exa., para equilibrar um pouco essa questão da bancada, para 

que esse anel viário de uma cidade importantíssima da região sudoeste do Estado 

fosse atendida. É o Destaque nº 10. 

 Eu queria também voltar à questão da assistência social. Eu fui Secretária 

Nacional de Assistência Social, responsável pela implantação da LOAS, e vejo com 

muita tristeza o que está acontecendo com a assistência social neste relatório. É 

muito importante que todos nós possamos nos lembrar de que estamos convivendo 

com 12 milhões de desempregados. À medida que estamos convivendo com esse 

número de desempregados, obviamente a assistência social precisa ser 

instrumentalizada de maneira que venha a dar uma cobertura a essas famílias que 

estão à mercê da ajuda do poder público. Portanto, quero fazer coro com a 

Deputada Carmen Zanotto, no sentido de pedir a V.Exa. que pense e repense sobre 

a questão da assistência social. Acredito que V.Exa. não teria muitos recursos para 

nos atender, mas V.Exa. teria sim argumento a dar ao nosso Ministro do 

Planejamento, para que ele possa entender que, num período de desemprego tão 

alto, nós precisamos fortalecer a assistência social no País. 

 Deixo a V.Exa. os meus cumprimentos pelo seu esforço, como eu já disse 

aqui, pela sua aplicação, pela sua dedicação, estendendo-os ao nosso Presidente, o 

colega Senador que nos preside. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Dário Berger) - Agradeço a V.Exa., Senadora 

Lúcia Vânia. 

 Concedo a palavra agora ao próximo orador inscrito, o Deputado Jorge Solla. 
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 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Sr. Presidente, eu entendo o esforço do 

Relator, imagino que deve ter sido uma jornada difícil e sei do empenho que ele teve 

para tentar minimizar uma série de problemas dessa proposta orçamentária que foi 

enviada pelo Governo. Basta lembrar que, na proposta remetida pelo Governo, 

estavam bem claras as intenções neste que é praticamente o primeiro Orçamento a 

ser construído dentro das limitações da Emenda Constitucional nº 95, de 2016. 

 Eu quero, Sr. Presidente, voltar a insistir: essa medida não vai prosperar. Não 

tem como o País ficar por 20 anos cumprindo essa diretriz orçamentária. É um 

desastre social que se avizinha. Mesmo que este Governo que está aí consiga ter 

continuidade — e tenho certeza de que a população brasileira não irá permitir isso 

—, ainda assim em 2 anos ou 3 anos, não dou mais do que isso de prazo, o próprio 

Governo que aprovou essa Emenda nº 95 vai chegar à conclusão do absurdo que foi 

feito e propor a sua alteração. É impossível. 

 O Orçamento que veio para cá reduzia o orçamento da saúde em 2,6%. Pelo 

que entendi, Sr. Relator — e corrija-me depois se eu estiver errado —, V.Exa. 

conseguiu ampliar esse orçamento, mas mesmo assim é 1,8% de aumento. Isso não 

repõe a inflação baixa, a média geral, quanto mais a inflação do setor saúde que é 

maior do que o IPCA. Na educação também reconhecemos o esforço que V.Exa. 

fez, mas, mesmo com as alterações, esse Orçamento vai deixar as universidades 

públicas sem nenhuma capacidade de chegar ao final do ano 2018. 

 Na assistência social, isso é ainda mais grave. Eu queria também reforçar o 

destaque apresentado pela Deputada Carmen. Inclusive, nós apresentamos uma 

emenda na Comissão de Seguridade Social e Família que foi aprovada por 

unanimidade. O Relator aportou, se não me engano, 300 milhões de reais, mas ficou 

faltando 1,214 bilhão de reais para fazer a recomposição do orçamento da Rede 

SUAS. 

 É bom lembrar que esta emenda só se debruçou sobre uma parte da Rede 

SUAS. Ela não abrange toda a rede, apenas a parte da proteção social básica. O 

que significa isso? Essa é a parcela da Rede SUAS que atende à população mais 

vulnerável, mais excluída, aquela parcela da população que mais precisa do apoio 

do Governo e da assistência social. 
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 Então, eu queria reforçar a necessidade desse destaque e também reforçar 

um destaque que nós apresentamos, o Destaque nº 131. Agradeço ao nosso 

Presidente, o Senador Dário Berger, que concordou com este destaque, para 

recompormos parte do orçamento das universidades federais, especialmente no que 

diz respeito aos recursos para investimento. 

 Todas as universidades federais estão com obras paradas. Algumas delas 

ainda estão em processo de implantação. Então, precisamos dar um aporte de 

recursos que permita pelo menos diminuir as obras que estão paralisadas e não 

interromper o processo de implantação, afinal, há cursos que já começaram, com 

alunos matriculados, e novas turmas serão agregadas. E eu queria defender esse 

destaque, porque acho que ele vai ser muito importante para que possamos 

minimizar o problema nas nossas universidades federais. 

 Da mesma forma, voltando à assistência social, como já foi comentado, o 

valor que foi recomposto no orçamento do PAA não vai permitir nem de perto manter 

essa ação tão importante, tão essencial em curso. 

 No entanto, não podemos nos esquecer de que, para pagar juros da dívida, 

para pagar os lucros do rentismo e os banqueiros, não há limite na Emenda 

Constitucional nº 95. Está liberado o orçamento para pagar juros, seja quanto for o 

valor de renegociação da dívida. Não há limite. Não se pode nem dizer que o céu é 

o limite, Presidente. Não há limite. Nem o céu é limite para esse pagamento. A 

Emenda Constitucional nº 95 deixa de fora apenas os valores que são aportados 

para essa finalidade. Obviamente, comprime todas as ações que são destinadas 

principalmente à população. 

 Para concluir, quero lembrar que a proposta orçamentária desnuda porque o 

Governo está tão empenhado em destruir a chance de o brasileiro se aposentar, por 

que se se mantiver a Emenda Constitucional nº 95 e não se destruir a possibilidade 

de o brasileiro se aposentar, daqui a 3 ou 4 anos vai acontecer o que eu falei no 

início: vai ficar impossível manter um mínimo das ações de Governo.  

 Então, destruir a Previdência pública é o complemento da PEC 95, faz parte 

da essência do Governo, que tirou a Presidenta honesta e tomou o poder, para 

claramente mudar as prioridades da aplicação dos recursos.  
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A forma melhor de entender a concepção de governo não é o discurso, não 

são os documentos; é o orçamento. O orçamento é que desnuda qualquer governo, 

que mostra quais são as prioridades de governo, que mostra quem um governo 

representa. E isso fica claro aí no Orçamento, por mais esforço que o Relator tenha 

tido. Ao limitar, ao criar as barreiras da PEC 95, S.Exa. deixou claro qual é a 

prioridade do Governo: viabilizar aos banqueiros, aos rentistas, à elite econômica 

brasileira a garantia de continuarem auferindo enormes, gigantescos lucros.  

Obviamente, a cada ano vai diminuir a possibilidade de o Estado brasileiro 

fazer o que deveria  ser a sua prioridade: garantir o bem-estar da sua população o 

máximo possível. Mas este Governo já mostra que não é essa a sua prioridade — 

deveria ser, mas não é —, porque até a Previdência, até o direito da aposentaria 

este Governo está querendo destruir. 

 Obrigado. 

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

Solla, que faz realmente um diagnóstico interessante e com quem eu quero 

concordar.  

Essa questão da PEC certamente vai merecer de nossa parte uma reflexão 

em breve, não porque ela não seja importante do meu ponto de vista, mas porque 

traz um engessamento de 20 anos, o que vai ser insuportável para o Orçamento 

brasileiro. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Se o primeiro ano está assim, 

Presidente, imagine daqui a algum tempo. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Presidente, o que engessa não é o 

teto, é a situação fiscal. É o contrário. É igual a marido traído culpar o sofá. (Risos.) 

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

Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, depois do que o 

psicólogo e Deputado Marcus Pestana falou aqui, espero que a revisão seja em 

função do crescimento da economia, e não do desgaste que a economia vivia com o 

País quebrado e um Orçamento fictício.  

 Na realidade, hoje nós louvamos o trabalho desse jovem Relator, que, com 

muita dedicação e, inclusive, superando até alguns preconceitos iniciais dos que 
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diziam que ele era muito jovem para enfrentar tamanha competência, conseguiu 

harmonizar uma proposta orçamentária que cabe na situação real que o País tem 

hoje.  

Mas nós temos — não buscando exatamente o superfaturamento das receitas 

ou exaltando o que não se tinha, o virtual — que priorizar o que de fato é cabível 

dentro do Orçamento. Inclusive, nós sabemos que, nas próprias determinações, 

muitas vezes obtidas por irrealidades que são construídas ao longo do processo, 

cabe um espaço para permutas, para mudanças, para retificações.  

É exatamente com esse desejo que eu trago aqui algumas preocupações. A 

primeira e a maior de todos nós nordestinos é, sem sombra de dúvida, a questão do 

fortalecimento do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social — MDS.  

O Deputado e Ministro Osmar Terra esteve conosco ontem, e o apelo, que 

inclusive está assinado pela Deputada Carmen Zanotto, é real. Nós precisamos 

fortalecer os programas sociais. O Nordeste brasileiro precisa disso, e muito, em 

função da discrepância que tem em relação ao todo da economia do País. Nós 

somos um terço da população do Brasil e respondemos por menos de 15% da 

produção da riqueza. Essa desigualdade precisa ser suprida exatamente por 

políticas públicas, que passam necessariamente pelos programas sociais dirigidos 

pelo MDS. 

 Então, cabe uma pressão junto à equipe econômica, principalmente ao 

Ministério do Planejamento, na busca de uma solução para minimizar os efeitos 

nocivos, porque um Orçamento como este pode trazer sequelas. Refiro-me 

principalmente a nós lá do eixo Ceará/Rio Grande do Norte/Paraíba/Pernambuco, 

que sofremos o sexto ano consecutivo de seca. São 6 anos de seca. E um 

Orçamento deficitário com relação a esses programas vai ter um desdobramento 

muito grande nas atividades paralelas, referentes ao comércio no interior do 

Nordeste, que cresceu muito.  

Há a possibilidade — falei disso anteriormente — de um colapso no 

abastecimento de água em algumas regiões do Ceará, pela ausência da conclusão 

da transposição do São Francisco no Eixo Norte, que vai para o Ceará. Tal fato pode 

trazer ainda mais flagelo, mais sofrimento para o nosso povo.  
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Precisamos precisa suprir isso com políticas sociais. E é fundamental que a 

emenda da Deputada Carmen Zanotto seja atendida, se não no todo, pelo menos 

em parte, para minimizar os efeitos nocivos da falta do orçamento do MDS.  

 Por outro lado, há também a questão regional, local. O Ceará, entre as suas 

emendas, colocou aqui — não vou nem falar de todos os destaques que fiz — o 

Destaque 58, que é fundamental para a harmonia do trânsito na Região 

Metropolitana de Fortaleza, cujo anel viário está em obra há mais de 10 anos. E o 

montante que ficou para a emenda do anel viário é insignificante para a construção 

de uma obra daquela envergadura. É uma obra que já sofreu o abandono de uma 

primeira empresa, que não teve suporte financeiro para conduzi-la; e de uma 

segunda, que estava envolvida na Lava-Jato e teve de sair do processo de licitação. 

Agora há uma terceira empresa que está iniciando os seus trabalhos, mas, 

infelizmente, com esse montante irrisório, não terá condições de sequer construir a 

entrada do conjunto em Nova Metrópole, em Caucaia.  

Imaginem uma obra de mais de 40 quilômetros de extensão, de interligação 

dos 17 Municípios da Região Metropolitana e de todas as saídas de Fortaleza, que 

imobiliza toda a cidade. Eu costumo dizer, quando saio de Fortaleza, que você anda 

mais dentro da Capital do que no percurso que faz de lá até a minha cidade de 

Itapajé, a 122 quilômetros. Por quê? Porque o trânsito fica inviável sem a conclusão 

dessa obra do anel viário.  

 Sr. Relator, é necessário e urgente que haja um entendimento para que 

possamos fazer um remanejamento entre aquelas obras de que já falei a V.Exa., 

que não têm viabilidade nem vão gastar os recursos que estão para elas alocados. E 

devemos garantir, de fato, essa obra necessária e urgente para a mobilidade urbana 

na Capital cearense.  

 Outra preocupação que eu trago comigo há muito tempo — já falei que nós 

estamos atravessando o sexto ano consecutivo de seca no Ceará — é no sentido de 

fortalecermos o orçamento da Fundação Nacional de Saúde, que eu tive o prazer de 

presidir e sei da sua importância principalmente para os pequenos Municípios 

brasileiros. O abastecimento da água é fundamental na busca de alternativas, já que 

a transposição não está concluída, e os reservatórios não suportam mais garantir 

recursos hídricos até para consumo humano, para consumo doméstico. 
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 O fortalecimento do orçamento da Fundação Nacional de Saúde, constante 

do Destaque nº 57, é de fundamental importância para atender também os 

Municípios do Eixo Leste do Rio São Francisco, na Bahia, que sofrem muito com a 

falta d'água.  

Eu acho que são questões pertinentes e que o Relator tem sensibilidade para 

buscar uma alternativa.  

Esperamos votar o Orçamento o mais rápido possível, até para que 

possamos garantir ao País uma situação fiscal melhor do que a encontrada no início 

deste ano. 

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

Danilo Forte. 

O Deputado Danilo Cabral é o derradeiro e último orador. Também serão 

concedidos 5 minutos ao Deputado Marcus Pestana, para que ele possa relatar o 

PLN 19. 

Deputado Marcus Pestana, antes eu vou ouvir o Deputado Danilo Cabral, que 

está inscrito. Em seguida ouço V.Exa. Eu sei que V.Exa. tem uma audiência. Vou 

dar-lhe um passaporte, para possa ser atendido depois do horário. 

 Com a palavra o Deputado Danilo Cabral. 

 O SR. DEPUTADO DANILO CABRAL - Sr. Presidente, Senador Dário 

Berger, eu queria cumprimentar V.Exa., o Deputado Cacá Leão e todos os 

Deputados aqui presentes.  

Por dever de ofício, quero também fazer aqui o devido registro de louvor à 

condução que V.Exa., Senador, assim como o nosso nobre Relator Cacá Leão 

deram, até aqui, a este debate da construção do Orçamento de 2018. 

 Por tudo o que já foi dito, a carga de responsabilidade é enorme num 

ambiente reconhecidamente de restrição fiscal. Trata-se de um cenário novo para 

esta Casa. Nós estamos aprendendo a conviver com este novo cenário, sobretudo 

em função daquilo que foi deliberado.  

Reforço algumas falas que já foram feitas por alguns companheiros em torno 

da chamada PEC do Teto dos Gastos Públicos. Nós tivemos a oportunidade de 

participar, na época, da Comissão que discutiu esse tema, quando falamos muitas 

vezes — sempre houve uma negativa do outro lado — que ela teria consequências 
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danosas, sim, para o povo brasileiro, pois se trata de um ambiente de restrição fiscal 

num horizonte de 20 anos.  

Aqui eu falo como alguém que defende a importância do equilíbrio fiscal, com 

um olhar exclusivamente para o lado mais fraco, digamos, o lado que vai pagar a 

conta deste equilíbrio fiscal. Foi esse o grande questionamento que fizemos no 

debate. 

 Na época, foi dito, de forma muito objetiva — inclusive com documentos daqui 

da Casa —, que o ambiente da educação, da saúde e da assistência social iria ter 

uma redução de 300 bilhões de reais na sua capacidade de investimento quando da 

implantação da PEC do Teto dos Gastos. Isto foi negado. Em que pese o fato de 

alguns Parlamentares terem dito que isto não vem ocorrendo, as restrições estão, 

sim, trazendo consequências graves para o dia a dia do cidadão.   

Eu vi o Presidente da Comissão de Educação, o Deputado Caio Narcio, aqui 

falar sobre isso, uma pessoa por quem tenho um respeito enorme — também sou 

membro da Comissão. Mas o fato é que vimos agora, por exemplo, o FIES ter uma 

redução de 50% das vagas ofertadas em relação ao ano passado, decorrente da 

PEC do Teto dos Gastos.  

 Quanto ao ambiente da saúde, agora há pouco nós estávamos saindo para 

votar pela preservação do espaço das filantrópicas, que estavam com risco de sofrer 

perdas. Agora há pouco, saímos daqui para derrubar um veto sobre isso.  

 No âmbito da assistência social, já foi relatada aqui por muitos a importância 

de preservarmos um espaço que é uma conquista da sociedade brasileira.  

Nós não estamos aqui fazendo um discurso em torno daquilo que era 

defendido antes da Constituição de 1988, quando assistência social era tida como 

um favor. Não! A partir de 1988, com a Constituição Cidadã, vimos a assistência 

social ser elevada à condição de um direito. E, de 1988 até hoje, houve um conjunto 

de avanços que transformaram — pelo menos era essa a expectativa e a leitura que 

nós tínhamos — a assistência social numa política de Estado. Isso ocorreu lá na 

Constituição; ocorreu com a Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS, que 

completou 24 anos no último dia 7; e ocorreu com a instalação do Sistema Único da 

Assistência Social — SUAS a partir de 2003, fruto de um debate da Conferência 

Nacional de Assistência Social.  
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 Eu estive com V.Exa., Sr. Presidente, como estive também com o Deputado 

Cacá Leão. Cheguei aqui na condição de Presidente da Frente Parlamentar em 

Defesa do SUAS, criada a partir do movimento que vivenciamos aqui — e este 

debate é sequência do movimento —, quando houve o corte de 98% do orçamento 

do Sistema Único de Assistência Social.  

 A primeira proposta que chegou aqui veio com esse corte. E eu quero 

destacar que a Comissão, no decorrer do debate e fruto de diálogos que foram 

construídos, recompôs uma parte desse orçamento. Mas o fato é, nessa versão 

final, há ainda um espaço fiscal que está descoberto e precisa ser recomposto.  

 Nós estivermos com V.Exa. e com o Relator. As entidades estiveram inclusive 

com o Ministro Osmar Terra. O FONSEAS — Fórum Nacional de Secretários (as) de 

Estado da Assistência Social, o CONGEMAS — Colegiado Nacional de Gestores 

Municipais de Assistência Social, o Fórum Nacional dos Usuários do SUAS e o 

próprio Conselho Nacional de Assistência Social dialogaram com esta Comissão e 

com o Governo Federal.  

Houve, Deputado Cacá Leão — isso foi verbalizado inclusive no seio da 

Comissão —, um anúncio, uma sinalização de que iria haver a recomposição plena 

do orçamento para essa área. Eu não vou discorrer, pois já foi feito por vários 

Parlamentares aqui, sobre a importância disso na vida de milhões de brasileiros que 

estão no limite da vulnerabilidade social e que precisam ser protegidos e ter 

preservados seus direitos à assistência social. 

 O apelo que nós fazemos aqui é para que façamos, neste sprint final, um 

esforço para recompor plenamente esse orçamento. Isso foi um compromisso 

colocado de forma pública pelo Governo. O Governo não pode quebrar a sua 

palavra. Foi dito aos representantes dessas entidades, pelo próprio representante do 

Governo — e eu sei do compromisso que tem o Ministro Osmar Terra —, que isso 

seria recomposto. 

 Nós tivemos o cuidado de trazer as entidades para uma conversa com a 

Comissão, para que ouvissem da própria Comissão essa mesma preocupação, esse 

mesmo compromisso, que sei que V.Exa. demonstrou em toda a trajetória. 

 Há ainda a possibilidade de fazermos com que essa rede ampla — repito, que 

é uma política de Estado — seja preservada num momento em que mais precisamos 
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proteger o cidadão brasileiro. Essa crise tem penalizado duramente o cidadão 

brasileiro. O momento é de proteger, e não de se afastar dele. Há espaço para isso, 

além daquelas propostas que estão postas e foram colocadas pela Deputada 

Carmen Zanotto, dos destaques que estão na relatoria setorial, da própria Comissão 

de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da própria proposta final. Eu 

queria fazer uma reflexão sobre isso.  

Deputado Cacá Leão e Senador Dário Berger, na própria proposta final, ainda 

estão preservados 570 milhões de reais para o Programa Criança Feliz, de 

desenvolvimento integral da primeira infância. Trata-se de uma proposta nova, um 

programa que tem a coordenação da Primeira-Dama, a Dra. Marcela Temer.  

Eu não tenho nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Agora, é 

importante destacar que a assistência social já deixou de ser, há muito tempo, uma 

proposta e um programa de primeira-dama. Eu sei que a iniciativa é louvável, tem 

um foco importante naquelas crianças de 0 a 3 anos, que dialogam com o Bolsa 

Família. Mas nós não podemos deixar de preservar uma coisa que está funcionando 

— e funcionando bem e estruturada —, para fazer a opção por uma coisa nova, com 

todo o respeito e todo o mérito que essa proposta tem. 

 São 600 milhões de reais destinados a essa proposta, mas que podem suprir, 

no limite, metade do pretenso déficit que há hoje no orçamento do SUAS. Dos 1,2 

bilhão de reais que nós estamos discutindo aqui, há 600 milhões de reais destinados 

a esse Programa Criança Feliz. Como eu vou trocar uma estrutura que já atende, 

que está consolidada, que tem a legitimidade da sociedade, que as pessoas 

conhecem, que está lá nos CRAS, nos CREAS, nos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, por uma nova medida, num momento em que nós 

estamos preservando ou procurando preservar as conquistas do povo brasileiro?  

É hora, então, de inovar?  Nós temos feito este debate do conjunto das 

políticas públicas procurando preservar as conquistas. E aqui nós estamos falando 

de uma coisa nova, com todo o respeito, repito, à proposta que está posta, à figura 

que está defendendo a proposta. Agora, eu acho que nós temos que ter um olhar 

especial e uma prioridade. Se é para fazer um debate — agora a única alternativa, 

infelizmente, é esta — em torno da priorização, vamos priorizar o que já está posto. 
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 Vou aqui concluir a minha fala. É por essas e outras razões que nós 

apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, já aprovada 

na CCJ. Estivemos inclusive com o Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, 

que vai instalar a Comissão agora, antes ainda do recesso. Essa PEC propõe, que 

1% — só 1% — da Receita Corrente Líquida da União seja destinado para a 

preservação da gestão e do serviço do SUAS. 

Deputada Carmen Zanotto, propomos que 1%, que representa hoje algo em 

torno de 7,5 bilhões de reais, seja reservado no Orçamento, para que nós 

protejamos e preservemos, de forma definitiva, a assistência social como uma 

política de Estado. 

 O fato é que nós vivenciamos aqui, depois de tantos avanços que houve na 

assistência social — Constituição, LOAS, SUAS, planos decenais —, a ameaça de 

que uma simples canetada pode acabar com toda essa política. 

 Eu sei que há outras iniciativas. O Deputado Eduardo Barbosa, que está aqui, 

é também um representante desse setor e tem uma proposta no mesmo sentido. 

Mas nós queremos, com a nossa proposta, preservar a assistência social como 

política de Estado. Não podemos admitir mais retrocesso, sobretudo no ambiente 

que nós vivemos hoje, de uma crise profunda e que tem afetado, sobretudo, a vida 

dos mais vulneráveis no Brasil. 

 Por isso, eu quero me juntar a todos os que se manifestaram aqui em defesa 

da assistência social e dos destaques que foram apresentados, para que nós 

recomponhamos esse importante espaço fiscal que foi cortado, Senador Dário 

Berger e Deputado Cacá Leão, com toda a sensibilidade que V.Exas. demonstraram 

até aqui. 

 Era isso o que tinha a dizer. 

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

 Encerradas as inscrições, o entendimento é que nós façamos a suspensão da 

nossa reunião, para que o Deputado Cacá Leão possa fazer um complemento de 

voto na medida do possível. S.Exa. vem analisando, com os seus assessores, as 

propostas e os destaques apresentados e precisa de pelo menos 10 ou 15 minutos 

para analisar as questões e apresentar um complemento de voto.  
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Trata-se de mais uma atitude louvável do nosso Relator, que merece ser 

mencionada. (Palmas.) S.Exa. vem sendo aplaudido em todos os aspectos. 

 Há uma questão que eu queria colocar para deliberação do Plenário. O único 

PLN pendente no âmbito desta Comissão é o PLN 19/2017. Para V.Exas. 

entenderem, é aquele PLN dos vetos que foram, voltaram e nós discutimos, etc. e 

tal, sobre a LDO. Eu queria pedir licença a V.Exas. para incluir na pauta e não deixar 

pendente esse PLN, para não ficar na biografia desta Comissão que nós ficamos 

com isso sem analisar, ou seja, sem aprovar ou rejeitar. 

 Se há concordância, eu submeto o requerimento de apreciação de inclusão 

do PLN na pauta. É aquela questão de sempre: o requerimento não vai à apreciação 

do Plenário, por isso eu o defiro. 

 O Relator desse PLN era o Deputado Hugo Motta, que não apresentou o seu 

relatório. Então, eu designei o Deputado Marcus Pestana, que já foi o Relator da 

LDO, para que pudesse fazer um relatório breve, rápido e sucinto, como é de sua 

capacidade, como já observamos à época da LDO. S.Exa. irá fazer uma 

manifestação e uma apresentação sucinta do seu relatório, para que nós 

deliberemos sobre a matéria. 

 V.Exa. tem a palavra, Deputado Marcus Pestana, a quem eu quero agradecer 

respeitosamente por ter aceitado mais esta importante missão. 

 O Deputado Cacá Leão já vai se dirigindo à sala de reuniões, para tratar dos 

destaques e do complemento de voto. Em seguida... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Pela ordem, concedo a palavra 

a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigado, Presidente. O Deputado 

Marcus Pestana concordou que eu falasse, porque serão 30 segundos e eu preciso 

do Deputado Cacá Leão. 

 Eu observei — a minha assessoria me informou — e já havia recebido uma 

sinalização. Sei que houve toda a boa vontade do Deputado Cacá Leão de atender a 

uma solicitação que nos chegou através do Ministério da Ação Social, no sentido de 

que a área do combate aos preconceitos e do trabalho nas políticas de igualdade 

racial pudesse ser suplementada em duas emendas de Comissão. Só que 
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assessoria e, possivelmente, o Relator não perceberam que havia emenda de 

Comissão e entenderam, portanto, que nem tinha como suplementar. 

No ano que vem vai ocorrer a Conferência Nacional da Igualdade Racial. Se 

não houver dotação orçamentária, ou seja, se essa emenda da Comissão de 

Direitos Humanos não estiver devidamente suplementada pelo menos no mínimo 

necessário, pode não haver a conferência que está programada e é uma política 

importante na defesa da igualdade racial e do combate aos preconceitos. 

 Então, eu insisto e peço ao Relator que reveja isso. Eu deixei por escrito, 

formalizado, o pedido do próprio Ministério dos Direitos Humanos que me chegou, 

como também o nosso pleito para que essa emenda da Comissão de Direitos 

Humanos possa ser contemplada.  

 Muito obrigado, Presidente.  

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

 Deputado Marcus Pestana, V.Exa. tem a palavra.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Boa tarde a todos os Deputados e 

Deputadas.  

Caro Presidente, quero registrar o seu prestígio, porque só de falar, sem 

telefonar para o Ministro, ele já adiou a nossa audiência de 3 horas e meia para as 5 

horas e meia. O Ministro atendeu ao pedido de V.Exa., tal o seu prestígio, para 

permitir que eu participasse da audiência sobre a terra de JK, que está com uma 

crise hospitalar.  

 Trata-se aqui do PLN 19. Dentro de uma negociação e um diálogo com o 

Congresso, capitaneado pelo Presidente, o Senador Dário Berger, conseguimos que 

o Poder Executivo revertesse uma série de vetos à LDO.  

 Com relação à LDO, como eu disse durante todo o tempo, o sistema de 

planejamento tem uma lógica, tem uma visão estratégica: primeiro vem o PPA, em 

seguida vem a LDO e, daí, as Leis Orçamentárias anuais.  

 Nós cometemos alguns absurdos durante alguns anos, de votar o Orçamento 

paralelamente com a LDO, o que não faz nenhum sentido. Isso poderia se aplicar a 

este PLN, se ele não versasse sobre regras de execução e de transparência. Ele 

não gera nenhum comando para o Relator do Orçamento, o que nem faria sentido. 

Tanto é que S.Exa. pôde se retirar, visto que e a aprovação do PLN não terá 
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nenhum impacto na configuração do Orçamento. Ele versa sobre normas de 

transparência e execução.  

 Eu não vou cansá-los. Cito, por exemplo, a emenda do Deputado Rubens 

Bueno permitindo aporte de emendas parlamentares não de 250 mil reais, mas de 

100 mil reais, para evitar desperdícios e superfaturamento. Isso foi acolhido.  

Há uma série de emendas dos Deputados Bohn Gass, Domingos Sávio e 

Pauderney Avelino, sobre transparência e informação na execução orçamentária. 

 Nem tudo foi atendido. Eu mesmo acho um absurdo o veto a investimentos 

no terceiro setor. É uma visão atrasada de Estado que, lá em 1997, no Plano Diretor 

da Reforma do Estado, já foi resolvida pelo Ministro Bresser Pereira, sobre o espaço 

público não estatal.  

 É um absurdo abrigos de idosos e APAEs não poderem receber 

investimentos. Eles não têm poupança para fazer ampliação de instalações. E nós 

nos Estados — eu, por 8 anos, fui Secretário de Saúde — fazemos várias parcerias 

com as APAEs, com os abrigos de idosos na área de saúde. Mas a burocracia 

federal tem uma visão jurídica que eu acho equivocada e ultrapassada. Isso não foi 

corrigido.  

 Então, vou direto ao voto do Relator.  

 “III - Voto do Relator 

Ante todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 19, de 

2017-CN, e das Emendas nºs 8, 23,26, 41, 43 47, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 73 e 76, na 

forma do substitutivo; e pela rejeição das demais emendas.”  

 É esse o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou abrir a discussão.  

 Tem a palavra o Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente e nobre Relator, essas são 

as emendas que nós havíamos construído conjuntamente, com a presença das 

Lideranças do Governo.  

 Quando nós votamos, por unanimidade na época, nós tínhamos o 

entendimento de que não houvesse contingenciamento em algumas áreas 

importantes. Eu me lembro do Programa Mais Médicos, por exemplo, e do programa 

em relação às águas da transposição do Rio São Francisco, que eram importantes.  
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Ao votarmos aqui, a compreensão que todos tínhamos era de que, no 

momento em que Lideranças do Governo votaram conosco, tais áreas não sofreriam 

veto por dois motivos. Um motivo é o conteúdo, visto que assinamos embaixo das 

nossas medidas que foram vetadas, todos nós concordamos.  

Então, no mérito, eu tenho contrariedade ao veto, a minha orientação vai ser 

“não”. 

Outro motivo é o método. No momento em que nós seguimos um método em 

que as Lideranças do Governo participaram e deram anuência para essa construção 

que fizemos conjuntamente — era o final de uma sessão, eu lembro como foi o 

debate que nós construímos —, esse método também tem que ser respeitado.  

 Então, eu acho que a Comissão, para se valorizar, tem que manter a 

construção que fez e derrubar o veto. A orientação que eu defendo é que a CMO, na 

sua instância, faça o encaminhamento de derrubada do veto, porque ele entrará logo 

em sequência, na sessão do Congresso.  

 Eu quero solicitar a indicação do voto “não”, portanto, contrário ao parecer — 

porque nós vamos votar o parecer do nobre Relator. Eu vou votar e orientar 

contrariamente ao parecer, para que se derrube o veto que o Presidente colocou.  

 São programas que dispensam aqui que façamos defesa do conteúdo que 

nós votamos conjuntamente. Por isso, eu sou sintético nesta exposição registrando 

o nosso voto contrário.  

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Registre-se que o Deputado Bohn 

Gass foi o mais contemplado em número de emendas no meu relatório. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Gostaria de me posicionar, 

Presidente, só para encaminhar.  

Eu não sei se entendi bem, mas é óbvio que, com relação ao veto, eu acho 

que todos nós discordamos. Ao elaborarmos um projeto de lei de emendas a LDO, 

para resgatarmos aquilo que consideramos fundamental, estamos dando uma 

demonstração não só de que discordamos do veto, mas de que estamos sendo bem 

habilidosos, estratégicos, pois acredito que a nossa ação propositiva tenha muito 

mais chance de ter êxito. 

 É muito importante que aprovemos esse PLN. Essa relatoria do Deputado 

Pestana não só vai nos contemplar, vai contemplar o País. Isso é óbvio, porque nós 
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estamos dando mais transparência na execução orçamentária, permitindo, por 

exemplo, que o mínimo para obras não fique fixo em 250 mil reais. Se, para terminar 

uma pequena obra de uma pequena creche, de uma quadra coberta, faltam 100 mil 

reais para a Prefeitura, pode-se contemplar a cidade com esses 100 mil reais. A 

verdade é que estaríamos racionalizando o bom uso do dinheiro público. 

 Outra emenda de minha autoria é para que possa haver convênios com as 

associações microrregionais, de Municípios, com os consórcios microrregionais, que 

hoje se mostram muito eficientes. 

 Em síntese, acredito que vamos ganhar muito com a aprovação deste PLN e 

acredito que, talvez, tenha havido uma má interpretação. Compreendo a posição do 

colega Bohn Gass de ser contra o veto, mas acho que nada impede que todos 

sejamos a favor deste PLN, que retrata a vontade desta Comissão de aprimorar a 

LDO. Aliás, foi isso que fizemos com as emendas, e parte delas foram vetadas. 

 Muito obrigado, Presidente. 

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

 Deputado Pestana, na verdade, acho que posso afirmar — se eu estiver 

errado, V.Exa. me corrija — que nós somos pioneiros nessa questão de rediscutir 

com o Governo algumas diretrizes que não podemos aceitar. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - E de que não abrimos mão. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - De que não abrimos mão e 

que foram aprovadas nesta Comissão por unanimidade. 

 Veja bem, nós abrimos, em minha opinião, uma janela importante. Nós 

criamos uma espécie de jurisprudência. (Riso.) Certamente a próxima Comissão 

poderá trabalhar, na medida em que a LDO vier para cá, já aprimorada com esses 

temas. 

Cito, por exemplo, o fracionamento dos recursos em menos de 250 mil reais. 

A explicação, eu imagino, para não atender a esse pleito é de que, em vez de se 

fazer um processo de 250 mil reais, teria que se fazerem dois ou até três processos, 

o que daria, evidentemente, mais trabalho aos tecnocratas de plantão. Essa foi uma 

justificativa que eu acabei ouvindo nos corredores do Palácio, o que é inadmissível, 

inaceitável. 
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Na verdade, Deputado Domingos Sávio, V.Exa. tem razão. Muitas vezes uma 

escola precisa trocar o telhado, precisa de pequenas reformas que chegam a 50 mil 

reais ou a 100 mil reais. Mas, aí, não há condições de passar esse recurso, porque o 

limite mínimo é de 250 mil reais. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Está parecendo que está sobrando 

dinheiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Olha, francamente, está 

parecendo que está sobrando dinheiro. 

 Embora não tenhamos avançado como gostaríamos, Deputado Bohn Gass, 

nós avançamos e, acho, criamos um novo conceito e aprimoramos a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 Quero parabenizar, sobretudo, o nosso mais competente Relator da LDO, o 

Deputado Marcus Pestana, a quem quero, mais uma vez, agradecer. Consulto 

V.Exa. se gostaria ainda de falar sobre este assunto. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu estou aqui do lado do 

Relator. Nós estamos conversando exatamente sobre isso.  

Tenho em mãos agora o parecer porque, neste momento, foi designada a 

relatoria. Eu estou recebendo o parecer neste momento. 

 Estou olhando os aspectos. De fato, como V.Exa. mesmo relatou, o próprio 

Ministro veio falar conosco. E o nobre Relator incorpora vários aspectos de 

transparência e de divulgação. Mas não está a questão de que não possa haver 

contingenciamento. Isso não foi incorporado pelo nobre Relator. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas está lá. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sim. Isso está, como disse antes, na 

sessão do Congresso para derrubar o veto. 

 Neste caso, eu perguntaria aos nobres universitários, os nossos assessores, 

se é possível que eu faça um destaque ainda agora ou não. (Pausa.) 

 Não é mais possível fazer. Então, eu vou ter que agir no plenário, porque 

recebi o parecer agora também. 

 Portanto, eu reoriento minha posição aqui e vou votar favoravelmente, 

fazendo o destaque no sentido de que fique registrado em ata... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  
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 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Na discussão agora. Mas eu faço um 

encaminhamento para resolver esse impasse aqui. 

 Eu voto favoravelmente, mas quero que seja consignado em ata que, sobre 

uma das emendas que nós havíamos aprovado aqui, da qual sou autor, para que 

não houvesse contingenciamento no Programa Mais Médicos, eu tenho uma 

contrariedade óbvia. Depois, na sessão do Congresso, quando apreciarmos o veto, 

nós nos manifestaremos contrários. Eu não tenho mais o que fazer aqui neste 

momento, nesta altura do campeonato. 

 Então, nesse sentido, vou votar a favor. Apenas peço que a nossa 

contrariedade sobre esse ponto fique consignada em ata. Quanto aos demais, o 

próprio Relator estava me informando que há emendas que apresentamos e que 

foram incorporadas. 

Portanto, por uma questão de justiça também, vou votar favoravelmente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Solicito à nossa assessoria 

que deixe consignada em ata a solicitação do Deputado Bohn Gass com relação à 

emenda que ele apresentou sobre o Mais Médicos, que eu acho muito justa e 

legítima. 

 Deputado Bohn Gass, eu vou me associar a V.Exa. em plenário. V.Exa. pode 

contar com meu voto, porque efetivamente essa questão da saúde traz um brilho 

muito especial aos meus olhos. Quando fui Prefeito, eu me dediquei muito a essa 

área, muito mesmo. Inclusive, em Florianópolis, eu recebi cinco médicos do 

Programa Mais Médicos.  

Havia uma discussão de que Florianópolis não precisava do programa. Mas 

eu fiz questão de dizer que precisava e fiz questão de receber os médicos, porque 

achava que essa era uma ação política, uma ação social das mais relevantes 

possíveis, não para as capitais, mas para o interior. Muitas cidades pequenas nem 

sequer tinham um médico, nelas as pessoas eram consultadas por enfermeiros ou 

outros profissionais que não tinham habilitação para isso. 

 Realmente, registro o meu apoio a esse programa que acho extremamente 

importante, que salvou muitas vidas e merece de nossa parte uma ampla e completa 

reflexão. 

 Em votação o relatório apresentado pelo Deputado Marcus Pestana. 
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Submeto-o à votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

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

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

 Aprovado. 

 Mais uma vez, meus justos, legítimos e sinceros agradecimentos ao 

Deputado Marcus Pestana. 

 Deputado Marcus Pestana, no momento em que nós estamos quase 

terminando os trabalhos desta Comissão, quero mencionar que, para mim, V.Exa. foi 

uma surpresa muito agradável. Pude compartilhar dos seus conhecimentos, dos 

seus ensinamentos, de sua postura democrática e acolhedora, o que foi o 

pré-requisito e o início de todos os encaminhamentos, nos quais buscamos o 

entendimento desta Casa para votar em tempo hábil não só a LDO, como também o 

Orçamento. 

 Segundo o Senador Eunício Oliveira, se eu não estou equivocado, havia 10 

ou 15 anos que a LDO não era votada no tempo necessário. A LDO nada mais é do 

que uma lei de diretrizes, ela define as diretrizes básicas, os caminhos, as 

prioridades por meio das quais o Governo Federal vai estabelecer o seu desejo na 

peça orçamentária.  

Ora, na medida em que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não é aprovada 

antecipadamente, ela perde completamente a sua essência. Esse era o grande 

motivo das nossas discussões. Nós discutimos muito a esse respeito, que tínhamos 

que fazer isso, porque há muito tempo não era feito. 

 Por isso, Deputado Marcus Pestana, eu quero parabenizar V.Exa. pela 

capacidade de síntese e pela aula que deu aqui quando apresentou o seu relatório. 

 Portanto, aqui ficam os meus sinceros agradecimentos e meus votos de 

sucesso a V.Exa. e de que V.Exa., se for candidato à reeleição, possa voltar a esta 

Casa! Eu estarei aqui esperando V.Exa., porque ainda tenho mais 4 anos de 

mandato e não vou concorrer nesta eleição. Mas gostaria muito de contar com 

V.Exa. e de tê-lo como companheiro e sobretudo como um amigo que conquistei 

aqui na Comissão de Orçamento. 
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 Muito obrigado. 

 Eu iria suspender a reunião por 10 minutos. Como já se passou um tempo, 

vou suspender a reunião por 5 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, se for 

necessário, para que o Relator-Geral possa fazer o seu complemento de voto. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Está reaberta a nossa reunião. 

 Vou solicitar ao nosso Relator-Geral que ocupe o seu lugar, mas, 

antecipadamente, menciono que foram apresentados 131 destaques. Nós vamos ler 

um por um, observando inclusive as suas justificativas. 

 Portanto, eu vou passar a palavra ao nosso Relator, para que ele possa 

apresentar a complementação do voto, em seguida, submeteremos à votação do 

relatório com o complemento de voto apresentado pelo Relator.  

 Deputado Cacá Leão, Relator-Geral do Orçamento, passo a palavra a V.Exa. 

para apresentar a complementação de voto, que já foi publicada e distribuída. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Sr. Presidente, nobre Senador Dário 

Berger, estamos chegando à reta final, como acertado ontem na reunião de Líderes, 

após exaustiva noite de negociações que tivemos. Eu e a assessoria só saímos 

daqui somente depois que o último Parlamentar veio dialogar conosco. Fizemos um 

esforço grande. 

 Neste momento, eu não poderia deixar de agradecer a compreensão dos 

meus pares e o entendimento que todos os colegas tiveram da nossa dificuldade em 

alocar os recursos e em atender, prioritariamente ou na totalidade, todos os pleitos. 

 Eu procurei ser, como manda a minha índole, sincero na totalidade. Ao que 

eu não tinha condição de atender eu disse que não iria fazê-lo. Tudo o que eu disse 

que poderia fazer por meio de remanejamento se encontra neste complemento de 

voto, que nos dará condições depois de rejeitar todos os destaques que foram 

apresentados. Todas as demandas que recebemos, e que eu disse que poderia 

atender, encontram-se no anexo deste complemento de voto, que já foi publicado e 

deve estar sendo distribuído pela Secretaria da Comissão. 

 Passo a ler a complementação de voto do relatório final apresentado ao PLN 

20/2017-CN. 
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 “Item 1 - No Anexo deste documento, há correções de classificadores da 

despesa e alterações dos valores das programações constantes dos Volumes II e 

Volume IV do Relatório Geral. Para suportar o aumento de dotações, foram 

utilizados recursos indicados no próprio Anexo e recursos oriundos da redução do 

atendimento das emendas 81000217, 81000253, 81000259, 81000262, todas do 

Relator-Geral. 

 Justificativa: 

 As alterações visam à correção de erros verificados na elaboração do 

Relatório Geral e ao aperfeiçoamento das decisões adotadas no referido relatório. 

 Item 2 - Alteração do texto da Lei, na forma seguinte. 

 Onde se lê: 

 ‘Art. 4º (...) 

 II - (...) 

 a) (...) 

 1. anulação de dotações orçamentárias consignadas em RP 1;  

(...) 

 V - para a recomposição do valor dos subtítulos integrantes desta Lei até o 

limite dos valores que constam do respectivo Projeto, mediante a anulação de 

dotações orçamentárias.’ 

 Leia-se: 

 ‘Art. 4º (...) 

 II - (...) 

 a) (...) 

 1. anulação de 20% (vinte por cento) das dotações orçamentárias 

consignadas em ‘RP 1’;  

 (...) 

 V - para a recomposição dos valores dos subtítulos integrantes desta Lei até o 

limite dos valores que constam do respectivo Projeto, mediante a anulação de 

dotações orçamentárias, limitada, no caso de emenda não impositiva, a 40% 

(quarenta por cento) do valor acrescido em cada subtítulo. 

 Justificativa: 
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A alteração visa ao aperfeiçoamento das decisões adotadas no referido 

relatório. 

 Item 3. Fica acrescido o atendimento da Emenda nº 50300002, conforme o 

quadro a seguir, com recursos oriundos da Emenda de nº 81000259. 

Autor: Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 

Emenda: 50300002. 

Unidade Orçamentária: 81101 - Ministério dos Direitos Humanos - 

Administração Direta. 

Ação: 210H - Fomento a ações afirmativas e outras iniciativas para o 

enfrentamento ao racismo e a Promoção da Igualdade Racial. 

Acréscimo: R$ 5.000.000,00. 

 Item 4. Haja vista a inegável necessidade de recursos adicionais de 

determinadas programações orçamentárias, recomendamos ao Poder Executivo que 

promova acréscimos nas seguintes ações, as quais não puderam ser atendidas por 

esta Relatoria-Geral em razão da insuficiência de recursos disponíveis:  

1) Adequação de trecho rodoviário, km 714/km 725, na BR-364, em 

Rondônia, construção do Trecho do Roque, travessia urbana de Porto Velho e 5 

viadutos;  

2) Construção de ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito de Abunã, em Porto 

Velho, BR-364;  

3) Construção de ponte na BR-425, em Rondônia, construção de pontes 

sobre os Rios Ribeirão e Araras;  

4) Construção da Ponte Internacional Brasil/Bolívia, em Guajará-Mirim, 

BR-425, em Rondônia;  

5) Construção de trecho rodoviário, entroncamento BR-364/entroncamento 

RO-478, Fronteira Brasil/Bolívia, Costa Marques, com a construção de 15 pontes;  

6) Construção de terminais fluviais na Região Norte, Guajará Mirim, em 

Rondônia;  

7) Construção de trecho rodoviário, entroncamento BR-153, divisa Minas 

Gerais/Goiás, na BR-364, em Minas Gerais;  

8) Construção de trecho rodoviário, Porto Camargo/Campo Mourão, na 

BR-487, no Paraná;  
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9) Construção, reforma e reaparelhamento de aeroportos e aeródromos de 

interesse regional, aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina;  

10) Ações da Assistência Social e da Ciência e Tecnologia. 

 Item 5. Recomendamos ao Poder Executivo que inclua na Lei Orçamentária 

Anual dotação para cumprimento da Lei nº 13.479, de 2017, que cria o Programa de 

Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Pró-

Santas Casas) para atender instituições filantrópicas que participam de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde. 

 Por fim, em decorrência das alterações constantes deste adendo, fica o 

Relator-Geral autorizado a promover eventuais correções em Identificadores de Uso 

e de Resultado Primário, assim como ajustes nas fontes de recursos.” 

 Há aqui também um pleito de alteração de Emenda de Bancada nº 71120004. 

Sr. Presidente, cordiais cumprimentos. Venho 

solicitar alteração na Emenda de Bancada nº 71120004, 

em decorrência de um equívoco no objeto, no qual foi 

indicada uma ação de ‘construção do trecho rodoviário, 

divisa MS/MT, na BR-163, em Mato Grosso’ para 

‘adequação de trecho rodoviário, divisa MS/MT — divisa 

MT/PA, na BR-163, em Mato Grosso’. 

Pelo exposto, solicitamos a alteração da emenda 

para contemplar a funcional programática nº 

26.782.2087.7M76.0051 — Adequação de Trecho 

Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-

163/MT, no Estado de Mato Grosso —, com o intuito de 

resgatar o interesse original da bancada de dar 

continuidade às obras de duplicação em curso e outras 

ações de melhoria da rodovia. 

Respeitosamente, solicitamos especial atenção 

para o pleito e renovamos voto de consideração e apreço. 

 É um pleito oral, que vamos anexar à nossa complementação de voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como o Deputado Cacá Leão 

já apresentou o complemento de voto, penso que podemos colocar a matéria em 
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votação. V.Exas. concordam? Nós não vamos discutir tudo de novo. Vamos discutir 

só o complemento. 

 Vou sugerir a V.Exas. que o tempo seja de 3 minutos. Antes, eu deixei o 

microfone aberto e alguns Parlamentares falaram por 10, 12 minutos, etc. Como nós 

já discutimos exaustivamente a questão, vamos, então, estipular mais 3 minutos 

agora, se, porventura, V.Exas. quiserem abordar o complemento de voto 

apresentado pelo Deputado Cacá Leão. 

 O primeiro a pedir a palavra foi o Deputado Domingos Sávio. 

 V.Exa. quer falar? 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Eu quero me inscrever, mas, primeiro, 

peço uma informação acerca da sequência. Nós vamos discutir agora o relatório 

complementar, é isso? E depois vamos discutir os destaques? Como ficará isso? 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O acordo, Deputado Solla, foi que 

os destaques seriam todos rejeitados e que a complementação de voto contemplaria 

todas as modificações possíveis. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Não há espaço para apreciarmos algum 

destaque em separado? Peço que me inscreva, Presidente. Os destaques foram 

apresentados. O que eu estou perguntando é se há alguma possibilidade de que 

algum destaque possa ser analisado em separado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Agora essa matéria está 

recomposta e vencida. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

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

Parlamentares, eu, por diversas vezes, tive a oportunidade de estar nas reuniões da 

Comissão Mista de Orçamento. Nesta minha fala, já quero cumprimentar V.Exa. pela 

condução dos trabalhos. Desejo saudar ainda o Relator pelo esforço, especialmente 

em um ano em que nós temos, pela primeira vez, a experiência de trabalharmos 

com um limite de gastos, o que é saudável para a economia brasileira. O resultado 

está aí: a inflação caiu, os juros caíram. Nós temos a perspectiva de que este País 

volte a crescer, a gerar empregos — é obrigação de todos nós, independentemente 

de partido, trabalhamos para isso. 
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 A Comissão de Orçamento tem um papel nesse processo. Portanto, 

responsabilidade fiscal não é algo que pode ficar só na teoria; tem que acontecer na 

prática. É preciso, entretanto, essa atitude de diálogo do Relator conosco, para que 

possamos exercer responsabilidade, mas também sermos sensíveis às diversas 

demandas, racionalizando o bom uso do dinheiro público. 

 Eu agradeço ao nobre Relator por acolher — nós fizemos a manifestação no 

final do debate — uma causa muito justa. Eu não tenho dúvida de que é unânime. 

Nós vimos a necessidade de que o Relator pudesse nos atender, suplementando, 

dentro do Ministério dos Direitos Humanos, os recursos para a área de fomento às 

ações afirmativas e outras iniciativas de enfrentamento do racismo e promoção da 

igualdade racial. Por quê? O Orçamento veio aquém das necessidades, e no ano 

que vem está prevista a realização da Conferência Nacional da Igualdade racial. 

 O racismo e o preconceito, infelizmente, ainda existem. Isso tem que ser 

salientado. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. É preciso termos políticas 

públicas de promoção da igualdade racial, de respeito ao direito de todos os 

cidadãos. 

 É preciso investimento para isso. O Relator nos atendeu com a inclusão de 

mais 5 milhões de reais. Não é tanto dinheiro, mas ajuda a termos políticas efetivas 

de respeito a todos os cidadãos e de valorização de todos os nossos irmãos, de 

todos os compatriotas, indiferentemente da cor, do credo, da raça. Porém, 

principalmente na questão da igualdade racial, essa é uma luta ainda muito grande 

que teremos pela frente. 

 Também agradeço a V.Exa. a preocupação com o item das Santas Casas, do 

Pró-Santas Casas, que já aprovamos hoje e cujo veto derrubamos no plenário. 

Coincidentemente, hoje derrubamos o veto à lei que vai garantir financiamento para 

as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Precisamos apenas que o Governo a 

regulamente. E, para isso, era importante o Orçamento ter um comando nesse 

sentido, de que há uma destinação orçamentária, de que há a compreensão do 

Parlamento de que o Orçamento tem que atender a essa lei, que diz que o Governo 

tem que financiar de maneira justa as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, os 

quais estão à beira de um colapso, da falência. Essas unidades de saúde estão 

pagando juros altíssimos; outras vezes, estão inadimplentes, sem condições de 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1980/17  13/12/2017 
 
 

 103

receber o material básico para atender aos pacientes. Se as Santas Casas não 

estiverem funcionando — quando falo em Santa Casa é o hospital filantrópico, é a 

rede de parceiros do SUS —, é o caos absoluto na saúde. 

 Eu concluo, agradecendo ao Relator nesses dois aspectos, que simbolizam 

vários outros que eu lhe pedi, como aqueles ligados à área do turismo, e S.Exa. 

prontamente atendeu as nossas sugestões. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns à Comissão! 

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

 Vou passar a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Wellington 

Fagundes.  

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, eu gostaria, 

primeiramente, de agradecer a V.Exa. a atenção e, também, ao Deputado Cacá 

Leão e à Consultoria, tanto do Senado quanto da Câmara, no atendimento a esta 

emenda do Estado de Mato Grosso. Disse que foi um erro nosso da bancada. Então, 

quando V.Exas. dizem isso, quero só deixar bem claro que a BR-163 é a estrada 

troncal do Brasil; consequentemente, de Mato Grosso. É a que liga toda a Região 

Amazônica ao Centro-Sul do País. E essa estrada foi concessionada da divisa de 

Mato Grosso do Sul até a divisa do Pará, no Estado de Mato Grosso, sendo que, no 

trecho de Rondonópolis a Cuiabá, a responsabilidade da duplicação é do Ministério 

do Transportes, do DNIT — isso, dentro da concessão. 

 A obra está em ritmo bastante acelerado. Esse é o trecho onde acontecem os 

maiores acidentes frontais do Brasil. Então, eu quero fazer um apelo aqui a todos, 

ao Presidente, ao Relator, ao Plenário: se a construção dessa estrada parar, há 

possibilidade de cair inclusive a concessão, porque a população está pagando 

pedágio e as obras precisam ser concluídas, principalmente naquilo que é de 

responsabilidade do Ministério. 

 Sr. Relator, Deputado Cacá Leão, eu sei que V.Exa. enfrenta várias 

dificuldades, mas tudo o que se podia falar de Mato Grosso, se pudesse ser 

colocado apenas e tão somente nessa emenda, até a transferência, é o que mais 

atende ao Estado. 

 Foi um erro nosso, e eu peço a V.Exas. atenção a essa possibilidade — claro, 

se pudesse atender na sua integralidade, seria o ideal. Eu acabei de sair de uma 
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reunião com o Ministro dos Transportes, que até já ligou para o Relator, dada a 

situação extrema dessa estrada. 

 No ano passado, um dos maiores problemas que houve no trânsito brasileiro 

foi a interrupção havida no lado do Pará, porque todo o escoamento da região norte 

de Mato Grosso para os portos do Arco Norte se dá pela BR-163. 

 Eu quero fazer um apelo — se for preciso, até oração —, para que V.Exas. 

tenham essa sensibilidade, porque isso iria resolver um problema de Mato Grosso — 

aliás, não só de Mato Grosso, mas do Brasil, porque Mato Grosso é o Estado hoje 

que mais tem aumentado sua produção, é uma fronteira agrícola. Por isso essa 

estrada é fundamental. 

 Muito obrigado. 

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

Wellington Fagundes, querido amigo do Senado Federal, a participação. 

 Deputado Jorge Solla, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Pelo que eu consegui observar ao passar o olho rapidamente nas planilhas e 

do que eu acompanhei no debate pela manhã, dos pontos mais importantes trazidos 

aqui pelos diversos Parlamentares que se manifestaram, parece-me — corrija-me, 

por favor, se eu estiver errado — que o nobre Relator incorporou uma ampliação 

substancial de recursos para o PAA, de 50 milhões de reais. Nós tínhamos, na 

versão anterior, 5 milhões e 190 mil reais, e passou para 55 milhões de reais. É 

isso? Parece-me que foi o único item que sofreu um acréscimo substancial; os 

demais são alterações em projetos mais específicos, de demandas de Estados, mais 

localizadas. 

 Eu gostaria de insistir na nossa preocupação com a situação. Primeiramente, 

em relação à Rede SUAS, entendo o esforço do relator, mas os 300 milhões de 

reais aportados não vão permitir que a Rede de Proteção Social funcione, nem 

apenas a rede social básica — quanto mais as demais unidades. Insisto que esses 

são serviços essenciais para a população mais excluída em nosso País. 

 Em segundo lugar, o recurso previsto para as universidades não vai permitir 

que as obras paralisadas sejam concluídas. Os novos cursos e as universidades em 

implantação também enfrentarão dificuldades — como é o nosso caso, na Bahia, 
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com a Federal do Oeste e a Federal do Sul, principalmente essas duas mais novas, 

e a UNILAB. Com 1,5 milhão de reais, elas não vão conseguir viabilizar esse valor. 

 Por fim, não adianta manifestar preocupação com as Santas Casas e ter um 

orçamento do SUS que aumenta apenas 1,8% no geral. Nós vamos ter muita 

dificuldade do financiamento da rede no próximo ano com o Orçamento que está 

sendo aprovado. 

 Obrigado. 

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

Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, todo o esforço está sendo 

feito aqui para, digamos assim, corrigir o incorrigível. Vou dar um exemplo bem 

concreto: a EMBRAPA, para repor a que era a designação anterior de uma rubrica 

na área da pesquisa, precisava de 27 milhões de reais — inclusive os diretores e a 

assessoria parlamentar da EMBRAPA estão aqui. O que se conseguiu fazer neste 

momento? A reposição de 14 milhões de reais. E 27 milhões de reais seria o valor 

do ano passado. O Governo sequer a mencionou. Não fosse o alerta que a 

EMBRAPA fez aqui e o esforço conjunto dos Parlamentares, com o Relator 

incorporando 14 milhões de reais, ela teria menos 27 milhões de reais. Assim, ainda 

vai ficar a diferença de 14 milhões de reais para 27 milhões de reais. 

 Por mais que se faça o esforço para corrigir o incorrigível, a nossa crítica é 

que a lógica do Governo Temer, ao impor a Emenda Constitucional do Teto dos 

Gastos, vai nos obrigar a não termos condições de fazer um Orçamento que seja 

bom para o País. 

 Já falei na sessão da manhã que nós temos agora, do envio da PLOA 2017 

até o envio da PLOA 2018, uma diferença a menor de 85 bilhões de reais, 

aproximadamente — 85 bilhões de reais! E olhem que o Governo, que se 

apresentou como organizador das finanças — muita gente deu o golpe, acusando a 

Dilma de ter um déficit muito grande —, mantém um déficit de 159 bilhões de reais! 

Por causa do teto, do congelamento — e foi essa a resposta que nós ouvimos —, 

não se pode fazer nada, porque já se está no limite. São menos 85 bilhões de reais, 

repito! 
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 Fiz um cálculo com a assessoria, para pegar esses 85 bilhões de reais, e 

vamos jogar isso daqui a 19 anos ainda, porque votamos aqui a Emenda 

Constitucional nº 95, que valerá para 20 anos. Então, se nós já temos um prejuízo 

neste ano enorme, e não se pode atender às demandas — o Relator dá prova viva 

da sinceridade dele —, serão 700 bilhões de reais em 20 anos faltantes, para 

incentivar as áreas sociais, as áreas de obras e as áreas de incremento produtivo.  

O Governo não avança na ideia de ter um consumo maior. Lembrem-se que o 

salário mínimo que estava prescrito na LDO era de 979 reais, mas vai ficar em 965 

reais. São 14 reais de diferença, que somam 182 reais por ano para cada 

trabalhador e aposentado, quantia a menos que não vai entrar na economia. Nós 

vamos reduzir a produção, a atividade econômica, e, por isso, vamos ter menos 

recursos para os futuros orçamentos. 

O que eu calculei aqui da perda em 20 anos de 700 bilhões de reais, 

Deputado Solla, talvez seja muito maior, porque nem estou acrescentando a 

inflação. E uma atividade econômica retraída vai ser pior ainda.  

Nós estamos aqui, de fato, a fazer esta crítica, mesmo reconhecendo o 

esforço que todos nós fizemos para alguma rubrica ou outra a alterar, mas, de fato, 

não é razoável que possamos ter a aprovação na forma como há retirada de 

recursos. 

E eu queria, por último, Senador Dário Berger, nosso Presidente, sugerir algo 

para as próximas Comissões. Neste momento, temos uma dinâmica um pouco 

diferente. Nós acabamos de receber a complementação do voto do nobre Relator, e 

todos nós estamos lidando com esses valores. Nós precisaríamos pensar em uma 

lógica para as várias emendas de destaques que foram apresentadas. O Deputado 

Jorge Solla acabou de citar uma, e nós não as temos imediatamente aqui. 

Deveríamos ter um tempo maior para, em cima do complemento, ainda dispormos 

de alguma possibilidade de diálogo e podermos fazer destaques. Então, é apenas 

uma sugestão para os outros momentos.  

Mas a nossa crítica maior é que o Governo não organiza as contas, e 

prejudica a economia do País, faz cortes substanciais — e nós sabemos onde são, 

nos programas sociais —, mantêm juros da dívida, pagamentos. Outros temas estão 

mantidos, inclusive, recursos para comunicação. E os programas sociais, que 
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queríamos vê-los mais atingidos e substancialmente contemplados, infelizmente, 

não o foram. 

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

Passo a palavra à Deputada Carmen Zanotto. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, primeiro, quero destacar, mais uma vez, o 

trabalho do nobre Relator Cacá Leão, em especial, por ter acolhido a questão 

proposta pelo colega Deputado Domingos Sávio com relação à igualdade racial, 

pois, pelo menos, vamos conseguir, a partir da emenda da Comissão Direitos 

Humanos, realizar a conferência, por parte do Governo Federal, para essa 

população que precisa efetivamente de políticas afirmativas. 

Segundo, há recomendação ao Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual 

para o cumprimento da Lei nº 13.479, no sentido de que precisamos garantir e 

assegurar o financiamento, com juros, como sempre disse, do Pró-Santas Casas, 

decentes, pela primeira vez, para que os hospitais filantrópicos prestadores de 

serviço do SUS e as instituições, como as APAEs, possam buscar esses recursos 

para complementar aquilo que deveria ser pago no procedimento.  

Mas eu não posso me furtar de manifestar ainda mais uma vez a minha 

preocupação com este Orçamento, que é o primeiro na vigência da Emenda 

Constitucional nº 95, a que limita o teto de gastos. 

Eu reafirmo que compreendo que nós não podemos gastar mais do que 

arrecadamos, mas também não conseguimos exercitar, nesta Comissão, e na 

Câmara e no Senado como um todo, a definição de prioridades, porque tudo é 

prioridade; depende do olhar de cada um. Mas reafirmo a minha preocupação com 

os recursos para a área de assistência social, em especial, para a manutenção dos 

Centros de Referência de Assistência Social — CRAS e dos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social — CREAS, porque, sem este destaque, porque 

todos os destaques de emendas foram rejeitados, nós não teremos como manter os 

serviços a partir do segundo semestre do ano que vem. 

Eu vou renovar as minhas esperanças, acreditando que o Governo tenha esta 

como uma política de prioridade, mandando PLNs ou outra forma de 

complementação do orçamento da assistência social. Mas não posso e não vou me 
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furtar de dizer que acolho o relatório de V.Exa., porém, não acolho a rejeição ao 

destaque da assistência social. 

E, com toda a sinceridade, nobre Senador Dário Berger, nós aprendemos a 

gostar das pessoas, é a convivência que nos faz gostar delas. E preciso registrar 

que em todas as demandas e em todas as vezes que nós procuramos o nobre 

Relator Cacá Leão, junto com as entidades ou isoladamente, fazendo os pleitos, 

houve boa vontade. Compreendo, nobre Relator, que não é V.Exa. que vai resolver 

esse problema e que não foi falta de vontade de sua parte.  

Agora reafirmo: precisamos mexer no coração de quem cuida da Fazenda, 

não tem jeito. Fazenda e Planejamento para o resto da vida, lamentavelmente, vão 

ver política sociais, tanto da saúde como da assistência social, como despesa, e não 

investimento na vida das pessoas, na qualidade de vida da sociedade brasileira. 

Torço muito para que o Ministro do Planejamento, no início do ano, já de 

imediato, mande uma alteração para esta Casa, envie um instrumento jurídico, que 

terá que ser um PLN, para recompor o orçamento da área da assistência social, em 

especial, porque o da assistência social nós teremos que fazer no primeiro 

semestre. Os demais podem ficar para o segundo semestre, como acompanhamos 

aqui de rotina na Casa. 

Nobre Relator, mais uma vez, muito obrigada pela sua compreensão, mas 

preciso, devo e vou manifestar meu voto contrário à rejeição do veto dos recursos da 

área da assistência social desse destaque, compreendendo que não é V.Exa., mas 

seria o Governo que nos deveria enviá-lo, em especial, o Ministro do Planejamento. 

Mas eu acredito que ele, com o passar do tempo, vai perceber que terá que de 

retirar de outras áreas e priorizar as áreas citadas para a continuidade dessas 

políticas públicas.  

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o próximo inscrito, Senador Hélio José. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Presidente, Dário Berger, meu vizinho, 

meu amigo, meu companheiro, quero primeiro externar minha satisfação de ter 

participado da CMO de 2017, dirigida por V.Exa. sempre com elegância, sempre 

com amizade, mesmo na divergência, tratando as pessoas com todo o respeito que 
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elas merecem. Isso só engrandece o seu trabalho e demonstra o acerto do 

Congresso Nacional na sua indicação para ser o Presidente da Comissão Mista de 

Orçamento. 

 O nobre Deputado Cacá Leão é uma revelação para aqueles que não o 

conheciam. Para nós que já o conhecíamos e sabíamos da sua inteligência e da sua 

capacidade, foi simplesmente uma constatação. É uma pessoa generosa, que 

conversou com todos. Se não pode atender, foi por causa de uma impossibilidade, 

mas procurou encaminhar o pleito da melhor forma possível.  

Então, quero cumprimentar V.Exa. Eu sei o tanto que foi disputada a 

indicação do vosso cargo, mas também sei o tanto que V.Exa. fez por merecê-lo. E 

está aqui hoje com este relatório, que receberá o meu voto, como Líder do PROS, 

favorável, e o receberá aqui com louvor da sua sempre generosidade e delicadeza 

de receber todo mundo e conversar na exaustão. 

 Quero agradecer a esta Comissão e ao Presidente, que me indicou para 

coordenar e relatar o COI, o Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 

Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, como engenheiro e como 

Presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura Nacional. Ouvimos todo 

mundo e fizemos o melhor para ajudar o Brasil a continuar levando o 

desenvolvimento para todos os rincões do País. Aprovamos, por unanimidade, o 

relatório. Agradeço a V.Exas. pelo encaminhamento. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente, pela deferência, e obrigado também aos 

servidores da CMO. 

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

cumprimento-o pelos trabalhos. V.Exa. teve uma tarefa bastante árdua e difícil aqui 

como Presidente do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços 

com Indícios de Irregularidades Graves. Eu aproveito para parabenizar V.Exa., 

querido amigo, vizinho, destacado Senador. Foi uma honra compartilhar com V.Exa. 

esses 90 dias aqui na Comissão de Orçamento. Obrigado. 

 Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. 

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

rapidamente, até porque o Deputado Claudio Cajado está aqui no meu ouvido 
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dizendo que o Presidente Eunício Oliveira pede que terminemos a votação para 

votar a matéria ainda em plenário.  

 Quero, primeiro, pedir ao nobre Relator que conserte um erro. Infelizmente 

não é possível acrescer os 4 milhões de reais que tiramos de outra emenda, 

também da área de saúde, ao Hospital Gaffrée e Guinle, tendo em vista que o 

hospital já está no seu teto de possibilidade. Peço a V.Exa., então, que destine essa 

quantia ao Hospital Clementino Fraga, que também é um hospital da UFRJ. É claro, 

só para esclarecer, que esses recursos foram retirados da própria bancada. Não há 

acréscimo algum de nenhum real à bancada do Rio de Janeiro. 

Quero ainda pedir a V.Exa. que, no item 5 do seu relatório, quanto às 

recomendações ao Poder Executivo, possa incluir a questão do urânio, a questão da 

ciência e tecnologia, de forma geral, e, especialmente, a questão da assistência, ou 

seja, 1 bilhão necessários à complementação do SUAS.  

 Da mesma maneira, V.Exa. fez com a questão das instituições filantrópicas 

como recomendação e ainda a questão da ANCINE. São três questões: ANCINE, a 

do Urânio, que é INB, e SUAS. São os três temas que nós aqui não temos como 

resolver, mas que o Poder Executivo, pelo menos, tem de ter desta Comissão o 

entendimento de que é o nosso objetivo.  

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Está acolhida a sugestão de V.Exa., 

Deputada. Irão constar aqui do relatório.  

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Embora V.Exa. não tenha 

destinado os 27 milhões de reais à EMBRAPA, V.Exa. atendeu com os 14 milhões 

de reais, que era o que podia.  

 Então, agradecemos, em nome da pesquisa da agricultura, aquela 

desenvolvida pela EMBRAPA.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou submeter à votação o 

relatório final, a complementação de voto e a complementação de voto 2.  

 Estão em votação, ressalvados os destaques, na representação da Câmara 

dos Deputados.  

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

se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovados, com os votos contrários dos Deputados Jorge Solla, Bohn Gass e 

Zé Carlos.  

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

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Aprovado, então, o Orçamento, ressalvados os destaques. (Palmas.) 

 Prezados amigos, prezados Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 

1, de 2006, estabelece: “Não será aceita solicitação para votação em separado de 

destaque, após a aprovação de requerimento para votação em globo dos 

destaques”. Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação 

em bloco em destaque por tipo de voto do Relator.  

 A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator 

está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

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

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

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Destaques com voto do Relator pela rejeição.  

 Em votação em globo os destaques com 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.) 

 Aprovado, com voto contrário da bancada do PT — Deputados Bohn Gass, 

Jorge Solla e Zé Carlos. 

 Os destaques foram rejeitados. 

 Portanto, não há necessidade de submeter à votação no Senado Federal. 

 Então, está aprovado o projeto de lei. 

Está aprovado o Orçamento para 2018.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1980/17  13/12/2017 
 
 

 112

 A matéria vai ao Congresso Nacional. (Palmas.) 

 Antes de concluir a reunião, quero passar a palavra ao nosso distinto, 

competente e dedicado Relator-Geral do Orçamento, Deputado Cacá Leão. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Serei bem rápido, Senador.  

 Queria, novamente, fazer os agradecimentos que fiz no início dos trabalhos.  

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a parceria, a cumplicidade, o apoio, toda a 

força que nos foi dada ao longo desse processo. 

  Agradeço também aos membros desta Comissão, tantos os Deputados 

quanto os Senadores, o apoio que me foi dado, principalmente a compreensão das 

dificuldades na destinação de recursos que tivemos na execução da primeira Lei 

Orçamentária Anual sob a égide da Emenda Constitucional nº 95, a PEC do Teto 

dos Gastos Públicos.  

 Não poderia deixar de fazer também um agradecimento especial ao meu 

partido, ao meu Presidente, Senador Ciro Nogueira, ao meu Líder, Deputado Arthur 

Lira, pois, pela primeira vez na história, foi dada a oportunidade de assumir o cargo 

de Relator-Geral do Orçamento da União a um Deputado de primeiro mandato, com 

apenas 37 anos de idade. Além de ser o mais jovem, tive a honra de ter essa 

oportunidade. Pela primeira vez um Deputado, no seu primeiro mandato, tem a 

oportunidade de relatar a Lei Orçamentária Anual. Devo isso ao meu partido, ao meu 

Líder, Deputado Arthur Lira, e ao meu Presidente, Senador Ciro Nogueira. 

 Agradeço à Liderança do Governo, ao Líder Andre Moura, à Liderança do 

Deputado Claudio Cajado.  

 Também agradeço aos técnicos da Comissão Mista de Orçamento, como falei 

há pouco.  

 Eu espero ter a oportunidade de trabalhar mais com essa turma. A segurança 

do “sim” e a segurança do “não” que me foi dada em todos os momentos de que 

precisei, realmente me confortaram e fizeram com que conseguíssemos ver e vencer 

essa tarefa.  

 Muito obrigado a todos!  

 Agora, vamos ao plenário, para quem sabe, até no dia de hoje, conseguirmos 

superar essa condição. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado. 
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Concedo a palavra ao Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, faço uso da palavra 

apenas para parabenizar V.Exa., que muito bem conduziu os trabalhos desta Casa. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Vou pedir mais 1 minuto de 

silêncio. Esta parte é tão importante quanto a aprovação do projeto, afinal de contas 

é uma conquista. Conseguimos, através de entendimento, de acordo, seguir em 

frente. Cumprimos o cronograma. Todos nós estamos nos sentindo, de certa forma, 

realizados.  

 Eu quero pedir a atenção, principalmente das pessoas interessadas e das que 

nos assistem, que permaneçam no local e em silêncio para nós encerrarmos a 

nossa sessão. 

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Obrigado, Presidente Dário Berger. 

Cumprimento V.Exa. mais uma vez porque fez um extraordinário trabalho frente a 

esta Comissão, que é a mais difícil de conduzir. Ela está constituída de Senadoras e 

Senadores, de Deputadas e Deputados. É a única Comissão Permanente que é 

mista. Logo se vê que é a mais importante de todas. Ela é que decide o destino dos 

tributos que o cidadão paga todos os anos. É ela que diz para em que serão 

revertidos os tributos que o cidadão paga. Essa é a principal função do Poder 

Legislativo. 

 Nos Estados Unidos, uma sessão como esta nossa de hoje, de votação do 

orçamento prévio — porque ainda há a votação no plenário —, é motivo de festa. 

V.Exa. sabe disso. Então, quero parabenizá-lo por ter conduzido muito bem a 

apreciação do Orçamento. 

Quero parabenizar o Relator, o mais novo Relator-Geral do Orçamento. Eu fui 

Relator Setorial, e nós tivemos um bom entrosamento. Todas as vezes em que foi 

solicitado, ele nos prestou toda a assistência e toda a atenção que deveriam ser 

dadas ao Relator Setorial de um setor importante como o do Desenvolvimento 

Urbano.  

Conseguimos fazer um Orçamento muito bom, apesar de toda a crise que nós 

estamos vivendo. Todas as políticas públicas estão preservadas. Se o Governo 
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achar por bem ampliá-las, estão lá. Portanto, nós não fechamos as janelas para 

nenhuma das políticas públicas. Logicamente, nós vivemos sob a égide de um novo 

modelo de gestão fiscal — uma PEC foi aprovada —, o que dificultou demais o 

serviço do Deputado Cacá Leão, mas eu posso dizer que ele já fez escola, Sr. 

Presidente. A previsão era a de ele sair daqui com vários inimigos, mas, de maneira 

bastante clara, de maneira bastante transparente, ele recebeu a todos — membros 

da Comissão e não membros da Comissão, todos os Ministros, presidentes de 

autarquias. Os que o procuraram ele recebeu a todos. Ele se dedicou, durante este 

ano, integralmente, a essa missão que lhe foi conferida por V.Exa., Sr. Presidente, 

com a anuência, logicamente, da Liderança do partido dele. E nós votamos aqui a 

favor de V.Exa., já sabendo que o Relator-Geral seria o Deputado Cacá Leão, por 

entender que, mesmo novo, é um Deputado da Bahia que tem-se destacado aqui. 

Os baianos costumam colocar gente boa aqui, de boa qualidade. 

Parabenizo a Assessoria da Comissão, sempre prestativa, por conhecer 

realmente o trabalho que é desenvolvido aqui. 

 Portanto, as minhas palavras finais são de agradecimento, porque a tudo que 

eu pedi para o Maranhão o Relator atendeu. Não a tudo, quero deixar bastante 

claro. (Risos.) Tudo aquilo que eu esperava. É lógico que nós pedimos muito. Dentro 

das possibilidades, ele não pôde atender a tudo. E eu compreendo isso, porque nós 

vivemos um momento de contenção de despesas, não podemos mais ter a 

irresponsabilidade de fazer receitas fictícias e criar despesas que, obrigatoriamente, 

terão que ser pagas e endividarmos mais ainda o País. Isso poderia gerar inflação, 

que é o maior tributo que o cidadão pode pagar, ou seja, perder o poder aquisitivo 

do seu salário a cada mês. 

 Portanto, Sr. Presidente, parabenizo V.Exa., o Relator-Geral, todos os 

Relatores Setoriais, os membros desta Comissão e a Assessoria da Comissão. 

 Muito obrigado.  

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

que sempre foi um parceiro, um amigo, um conselheiro inclusive, experiente que é 

aqui na Comissão de Orçamento. Como Presidente desta Comissão, quero 

agradecer a participação de V.Exa. Espero que, no futuro, possamos estar juntos — 

quem sabe aqui novamente? — para discutir o Orçamento, que define as políticas 
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públicas do País. No momento em que estamos com dificuldades financeiras, 

ressalte-se a compreensão de todos os Parlamentares que compõem esta 

Comissão. Dentre eles, V.Exa. é o destaque. Muito obrigado pelo apoio e pelo 

carinho de sempre, todos os dias aqui. 

 Com a palavra a Senadora Laura Carneiro. 

 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Adoro! Ele só me chama de 

Senadora.  

Já estou triste, Sr. Presidente, porque vai acabar a minha chance de ouvir que 

eu sou Senadora. (Riso.) Não complique mais a guerra do Rio, pelo amor de Deus. 

Vamos lá! Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe da Comissão 

de Orçamento, na pessoa do Walbinson. Essa é uma equipe de excelência, a sua 

consultoria, seus profissionais de campo, do dia a dia conosco. Cito também a 

Socorro. Enfim, não tenho dúvida de que essa é uma equipe exemplar para esta 

Casa. 

 Queria agradecer, neste momento, ao nosso Leão, mais do que tudo. Não 

são os 37 anos de idade que representam a sua competência. V.Exa. poderia ter 20 

anos de idade e ter a mesma competência. V.Exa. tem essa competência não só 

pelos seus méritos, mas também por ser filho de outro Leão, que lhe ensinou como 

se faz orçamento nesta Casa.  

 Tive a chance de trabalhar ao lado do Deputado Leão, hoje Vice-Governador, 

nesta Casa, nesta Comissão. Tenho certeza de que não foi diferente na sua gestão. 

Embora estejamos em tempos diferentes — e talvez graças a Deus estejamos, 

porque a situação hoje é muito mais clara, muito mais transparente —, V.Exa. foi 

exemplar na condução do Orçamento. 

 Eu dizia brincando que nunca tinha visto — e disse isto hoje pela manhã — 

um momento como este. A votação do seu relatório não se deu apenas pelas 

circunstancias tão simples, mas também pela sua absoluta transparência na 

condução do processo de definir onde colocar os recursos. V.Exa. poderia, como 

alguns ainda pensam em fazer ou já pensaram em fazer, ter auxiliado apenas o 

Estado da Bahia. Não é verdade. V.Exa. trabalhou pelo Brasil, de forma equânime 

tentando atender a todos os Estados, e não virado para o seu próprio umbigo. 

V.Exa. teve responsabilidade com o Brasil. É isso que faz com que, neste momento, 
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eu esteja elogiando V.Exa. de verdade, até porque V.Exa. sabe que não sou de 

elogiar quem não acredito que mereça o meu elogio. 

 Parabéns, Excelência! Sei que foi difícil fazer esse relatório. V.Exa. foi o 

único, em toda a história desta Casa, que ampliou em 3 bilhões o orçamento da 

educação — não foi apenas 1 bilhão para a educação básica, foram 3 bilhões para a 

educação deste País. V.Exa. transformou o orçamento da saúde: ampliou para 15%; 

portanto, em 117 bilhões. Esse trabalho não se deu à toa, ele se deu pela sua 

competência, pela sua coerência e, especialmente, pelo seu espírito público. Então, 

parabenizo V.Exa. Fico orgulhosa de ter tratado com um baiano da estirpe de V.Exa. 

e de seu pai. 

 Quero, finalmente, agradecer ao meu Presidente, que mandou o tempo todo 

em mim, com a sua delicadeza, com o seu carinho, com a sua forma doce de falar, 

de dizer, mas também de mandar. É a primeira vez na minha vida que um homem 

manda em mim sem uma briguinha (risos), é a primeira. Ele é de uma delicadeza tão 

grande que somos incapazes de dizer “não” a ele. Podemos até discordar, mas ele é 

tão delicado que acabamos aquiescendo as suas vontades. 

 Foi um prazer enorme ter sido sua Vice-Presidente. Mesmo que eu não 

tivesse nenhum compromisso com esta Casa nem com o Brasil, seria muito feliz 

apenas por ter sido sua Vice. Parabéns, Excelência! 

Parabéns, Relator! Parabéns, equipe de Walbinson!  

Obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Obrigado, minha querida Vice-

Presidente. 

 Com a palavra o Senador Wellington Fagundes. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, Senador 

Dário Berger, eu quero cumprimentá-lo, assim como o Deputado Cacá Leão. 

Eu percebi que aqui valeu a ternura. Eu tenho também a experiência de 

muitos anos na Comissão de Orçamento, como Deputado. Este ano quero também 

falar como Líder do Bloco Moderador.  

Estive em poucas reuniões, mas a confiança era tanta no Senador Dário 

Berger que eu tinha certeza de que iríamos chegar aonde chegamos, a um relatório 
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apresentado com tranquilidade. As reuniões todas foram conduzidas com total 

tranquilidade. 

Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Assessoria, através do 

Secretário Walbinson. Ninguém faz nada sozinho. E é exatamente a Assessoria, 

com a Consultoria, que nos dá o lastro, o respaldo para fazermos um trabalho 

tecnicamente bem feito. Quero, portanto, parabenizá-los. Foi um trabalho benfeito. E 

o trabalho benfeito tem sempre respaldo técnico e diálogo. 

 O Senador Dário tem sido o meu conselheiro. (Riso.) Então, como 

aconselhado, eu quero parabenizá-lo. É claro que cada um luta pelo seu Estado. A 

defesa que acabei de fazer agora há pouco foi motivada pelo fato de que realmente 

a BR-163 é a estrada troncal do Estado de Mato Grosso. A nossa Deputada Marinha 

Raupp sabe disso, porque essa estrada também tem a sobreposição da BR-364 e 

da BR-070. Nesse trecho, são três BR juntas. Por isso eu disse que é o trecho em 

que ocorre o maior número de acidentes frontais do Brasil. Então, Mato Grosso 

trabalha com Rondônia, Mato Grosso trabalha com o Pará, exatamente porque a 

nossa produção depende também desses dois Estados. Mas o mais importante 

neste momento é parabenizá-los.  

Deputado Cacá, V.Exa. falou aqui da sua inexperiência, por ser o seu primeiro 

mandato, mas nem tamanho é documento nem idade é competência. Essa é uma 

demonstração de que este País agora passa por um momento de muita renovação, 

não só renovação de idade, mas também renovação de procedimentos, de 

competência, de esperança. Acho que esta é uma boa demonstração: a experiência 

do Senador Dário Berger e a de V.Exa. Com certeza, é disso que o Brasil precisa, 

ou seja, chegar aonde chegamos. Tenho certeza de que vamos aprovar o 

Orçamento ainda hoje, porque o Brasil precisa disto, da demonstração de que o 

Congresso Nacional está fazendo a sua parte, exatamente para que o mercado 

confie e invista no Brasil. A demora para aprovar o Orçamento, como já aconteceu 

— já chegamos ao mês de junho do ano seguinte sem o Orçamento aprovado —, 

traz uma incerteza muito grande. 

 Então, parabenizo V.Exas., porque até agora cumpriram o seu papel. E daqui 

a pouco, no plenário, eu não tenho dúvida, a ternura vai fazer com que todos nós 

possamos votar com tranquilidade o Orçamento, a peça orçamentária brasileira. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Quero agradecer ao Senador 

Wellington Fagundes, companheiro, amigo, guerreiro que nos honra com a sua 

presença, pelas palavras imerecidas, mas as aceito, porque realmente foram 90 dias 

de muito trabalho. 

 Passo a palavra ao Deputado Bohn Gass. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu leio daqui a seguinte 

manchete: Reforma da Previdência é adiada para fevereiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Boa notícia. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Então comemoremos esse feito. 

 Fiquei feliz por ver o semblante sorridente da nossa Deputada Laura (risos), 

que estava na torcida também, como eu, querido Presidente Dário Berger. 

 Eu sempre disse aos meus amigos: “Eu quero um Natal feliz”. Com a reforma 

da Previdência, vendo que muitos irmãos brasileiros não iam se aposentar, eu não 

podia ter um Natal feliz. 

 Sei que muita gente está nos assistindo, está acompanhando os trabalhos da 

nossa Comissão. Trago esse tema a esta Comissão exatamente porque não se 

trata, com esta reforma que está em curso, de combater privilégios. Trata-se, sim, de 

tirar direitos e de fazer com que a mulher, principalmente — e daqui vejo colegas 

Deputadas —, seja a mais prejudicada. Igualar a idade — com a luta que houve, 

ficou definida em 62 anos, mas a proposta era de 65 anos —, com a contribuição, 

representa aposentadoria depois de 40 anos de serviço. Isso é cruel. 

 Dou o exemplo, Senador, de uma mulher com 29 anos trabalhados, que está 

feliz porque no ano que vem vai se aposentar. Com o que nós vamos votar aqui, ela 

não vai se aposentar no ano que vem, ela vai se aposentar daqui a 11 anos, para 

completar a contribuição por 40 anos. É disso que estou falando. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Não pode. Há uma regra de 

transição. 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Tudo bem, mas serão 40 anos de 

contribuição. 

 E o pior: vai ser reduzido o benefício. Hoje se faz a média das 80 melhores 

contribuições, de junho de 1994 para cá; agora vai ser feita a média com 100% das 
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contribuições, ou seja, vai ser incluído o menor salário. Portanto, vai ser reduzido o 

valor do benefício.  

E mais: já está calculada a sobrevida. Aquele cidadão que começou a 

trabalhar aos 16 anos de idade e que vai chegar, aos 65 anos de idade, com 49 

anos trabalhados, vai ter que calcular a sobrevida, o que significa que vai aposentar 

com 66 anos ou com 67 anos de idade. 

 Então, eu estou feliz. Não votar a reforma da Previdência este ano significa 

não votá-la também no ano que vem. No ano que vem, aí sim, é que não vai ser 

votada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Permite-me, Deputado? 

(Pausa.) 

 Eu concordo em trabalhar, em tempo de contribuição de 40 anos, de 50 anos, 

desde que, por decreto, ou por lei, ou por projeto, ou por medida provisória, V.Exas. 

possam também ampliar a minha existência para 90 anos, 100 anos, 110 anos, 120 

anos de idade. Estaria tudo bem para mim. (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Parece que estavam projetando até 140 

anos de idade para as pessoas, mas não é o que efetivamente acontece ainda. 

(Riso.) 

 Eu também desejo uma vida longa, mas com qualidade. E, para ter qualidade, 

é preciso ter uma boa previdência. 

 Sr. Presidente, é a primeira vez que participo da CMO. Eu quero dizer que 

aprendi muito no convívio com o Relator, com quem tive várias conversas. E todos já 

manifestaram, sobre ele, a autenticidade, digamos assim, a lealdade ao tratar das 

questões, a clareza com que as tratou e a habilidade na coordenação do trabalho. 

 Eu estava louco para fazer obstrução, mas o jeito habilidoso de Dário Berger 

até me inibia de fazer obstrução. (Risos.) Eu tive que exercer o meu papel. Fiz um 

esforço para isso. O convívio aqui realmente foi muito respeitoso. E com os colegas 

também. Tivemos embates, todos eles salutares. E nós chegamos a esta equação. 

 Quando nós tínhamos uma votação lá na outra Casa, eu nunca achava que ia 

se refletir tão fortemente aqui. É essa a reflexão que eu queria fazer neste momento 

com os colegas. Falo aqui hoje que o País está perdendo por causa da Emenda 

Constitucional 95, que votamos em plenário. Eu dizia lá que isso prejudicaria o 
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Orçamento, mas não tinha me dado conta da real dificuldade que isso ocasionaria 

para nós. Por isso, preciso insistir em traçarmos um movimento a partir daqui para 

revogar essa medida. Ela é ruim para o País. Esse é um tema que fica como uma 

tarefa importante. 

 O segundo tema são as renúncias fiscais, as isenções fiscais que votamos. 

São recursos que não estão não mão do Deputado Cacá para serem destinados aos 

programas. Eu acho que esse é outro tema sobre o qual temos que refletir, ou seja, 

definição de critério melhor para renúncias fiscais. 

 Ontem o Ministro disse: “Microempresa é renúncia fiscal”. Eu achei ruim da 

parte dele e gostaria de ter dito isso na frente dele. É uma opção de governo fazer 

uma contribuição menor para o microempresário, para ele poder se desenvolver. 

Não é renúncia. É totalmente diferente da renúncia de um grande latifundiário, de 

uma grande empresa, de um banqueiro. Eu não pude dizer isso ontem ao Ministro, 

porque ele fez a declaração nas considerações finais. Não fez sentido. Eu não 

considero o apoio a microempresa uma renúncia fiscal. O conceito de renúncia fiscal 

é beneficiamento. 

 Eu acho que, quando votamos emenda constitucional, quando votamos 

isenções fiscais, quando votamos a entrega da economia nacional, como se faz com 

a Medida Provisória nº 795, que está sendo votada agora, quebramos a nossa 

indústria, e são menos impostos arrecadados, é menor a arrecadação, o que 

prejudica também o nosso Orçamento. 

 Essas são as reflexões que temos que fazer conjuntamente. Digo isso de 

forma tranquila, porque este lugar aqui precisa ter mais dinheiro. E esse dinheiro tem 

que vir de quem pode contribuir. Não podemos onerar o pobre ou deixá-lo com 

menos programas sociais, para não mexer nas alíquotas de cima. 

 Eu fiz uma cartilha recentemente, chamada Precisamos Falar sobre Impostos. 

No Brasil, esse é o tema. Sobre lucros e dividendos não se paga imposto. O Imposto 

de Renda começa a incidir a partir do salário de 1.900 reais; a partir de 5 mil reais 

paga-se alíquota maior, de 27,5%. Nós precisamos mexer nessas coisas. Esse é um 

debate que podemos fazer. 
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 Eu queria encerrar dizendo que estou feliz por ter tido esse aprendizado junto 

com V.Exas. Mais feliz ainda estou porque a reforma da Previdência não vai ser 

votada este ano.  

Que possamos continuar debatendo esses grandes temas que interessam ao 

País. Eu quero continuar aprendendo junto com V.Exas. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Sou eu que agradeço a V.Exa. 

Talvez a amizade que nós construímos tenha sido em virtude das nossas ideias. 

Muitas delas inclusive são muito convergentes. Eu quero parabenizar V.Exa. 

 Deputada Rosângela, perdoe-me. Eu vi que V.Exa. estava ouvindo 

atentamente. Passo a palavra a V.Exa. com muita honra. 

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

Quero cumprimentar a Comissão, na pessoa do Presidente Dário Berger e do 

nosso querido Relator, o Deputado Cacá Leão.  

Sr. Presidente, junto com os meus pares, Senadoras e Senadores, Deputadas 

e Deputados, quero enaltecer o trabalho desta Comissão. Não podemos esquecer o 

Deputado Marcus Pestana, que desenvolveu um papel brilhante junto com o 

Deputado Cacá Leão e V.Exa. 

 Para mim também foi uma experiência muito positiva fazer parte, pela 

primeira vez, da Comissão de Orçamento. Aqui também pude aprender muito. 

Esta Comissão me deu a oportunidade de me aproximar de uma pessoa 

muito especial: o Senador Dário Berger. Também passei a respeitá-lo e a amá-lo. 

Por que não? Do Deputado Cacá também, Deputado que via muito no plenário, mas 

do qual não tinha aproximação. Através da Comissão passei a me aproximar dele, 

com muito respeito e muito carinho.  

Saiba V.Exa. que mora no meu coração, Deputado Cacá. Todas as vezes em 

que fui até V.Exa. pedir ajuda e orientação V.Exa. não se furtou a fazê-lo. 

V.Exa. também, Senador, quando tive interesse público, não pessoal, em 

defender um relatório, de um PLN especial que tratava, especificamente, de 

algumas ações no Estado do Rio de Janeiro. Já falei disso mais cedo. Por isso usei 

pouco a palavra. Eu abri os trabalhos da Comissão hoje, falando, enquanto a 

Deputada Laura Carneiro a presidia. Pude ser relatora de PLNs importantes. Um 
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deles foi o relativo à aquisição de prédio do Ministério do Trabalho no Estado do Rio 

de Janeiro, na minha cidade, que eu amo, na minha cidade querida de Nova Iguaçu, 

em Volta Redonda, em Campos dos Goytacazes, todas no meu Estado. Foi graças 

ao meu partido.  

Também agradeço ao meu Líder, o Deputado Cleber Verde, ao meu Ministro 

Marcos Pereira, que me deram a oportunidade de atuar nesta Comissão e aqui 

defender os interesses públicos do meu Estado. 

 Quero falar da minha satisfação de participar do trabalho com os nobres 

pares que aqui estão, que já se manifestaram.  

Quero falar da minha preocupação com a Assistência Social, a minha área de 

atuação. Hoje eu vi as Deputadas Laura Carneiro e Carmen Zanotto se debruçarem 

sobre a questão dos recursos para a Assistência e já agarrei o Deputado Cacá Leão, 

no bom sentido, no corredor. Cobrei dele a questão dos recursos retirados, como fiz 

desde o início, quando recebi o Conselho Nacional de Assistência Social na minha 

sala, no meu gabinete, e me comprometi a ajudar.  

Fui até o Ministro Osmar Terra, que me garantiu que mandaria uma nova 

proposta para cá e repôs 2 bilhões no Orçamento. Infelizmente, não chegamos aos 

4 bilhões finais, do que precisávamos, mas foi incluído, por recomendação, mais 1 

bilhão. São recursos importantes para CRAS, CREAS, Programa Bolsa Família.  

Nós teremos que dar continuidade ao trabalho, junto com os companheiros 

desta Comissão, para efetivamente garantir esses recursos tão importantes para o 

nosso povo, para a nossa gente, do nosso País, sobretudo para aqueles que mais 

precisam. 

 Eu agradeço ao Senador, ao Deputado Cacá Leão e a todos os membros 

desta Comissão por terem-me recebido e me acolhido.  

Quero dizer da minha alegria e da minha satisfação de ter participado desta 

Comissão. Hoje a Comissão será desfeita. Com certeza, no ano que vem virão 

outros membros. Eu gostaria de deixar aqui a minha palavra de acolhimento, de 

amor, de carinho, de respeito. 

Fizemos o bom debate nesta Comissão, às terças-feiras, nas audiências 

públicas, na recepção dos Ministros. Enfim, o bom debate foi feito aqui, o debate 

proativo, o debate que acolhe a demanda da Oposição e da Situação e daquele que 
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é neutro. Disso resultou o Orçamento, que, se não ficou perfeito, foi o melhor 

possível, para que possamos no ano de 2018 dar um atendimento digno ao nosso 

povo, à nossa gente. 

 Muito obrigada a todos. Boas festas! Que possamos voltar no ano que vem 

mais revigorados, oxigenados, e concluir o nosso mandato com dignidade, 

hombridade, o que o povo brasileiro espera de nós. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Nós que agradecemos a 

V.Exa. 

 Passo a palavra agora à Deputada Marinha Raupp. 

 A SRA. DEPUTADA MARINHA RAUPP - Sr. Presidente, Senador Dário 

Berger, quero parabenizá-lo, assim como muitos colegas aqui se posicionaram, pela 

forma como conduziu os trabalhos desta Comissão. Ao seu lado está a nossa Vice-

Presidente, a Deputada Laura Carneiro, uma mulher aguerrida, determinada, que se 

posicionou de forma equilibrada nos encaminhamentos desta Comissão. 

Deputada Laura Carneiro, receba o nosso abraço, o abraço das mulheres 

deste Parlamento, que têm muita honra da sua forma de fazer política, da sua 

experiência e também da forma como consegue olhar para os brasis. 

 Deputado Cacá Leão, nós da Região Amazônica, do Estado de Rondônia, 

sabemos da suma importância de uma relatoria no ano de 2018. Ao seu lado está o 

nosso amigo, o Senador Wellington Fagundes, que foi nosso colega, como 

Deputado Federal, e tem essa missão de desenvolver a Amazônia.  

Os brasis, Senador Dário Berger, integram justamente o nosso Estado de 

Rondônia ao Estado de Mato Grosso, fazem ali, na nossa infraestrutura de logística, 

a integração da produção e do escoamento dessa produção. 

 O Senador Wellington Fagundes já falou da importância da BR-364, da BR-

174, da BR-163, que ligam a nossa região. Temos projetos de futuro. Não quero 

ficar com ciúmes da FIOL, de forma de alguma, mas quero também no futuro ver a 

nossa ferrovia. As ferrovias, que foram um projeto de desenvolvimento do Brasil no 

passado, já estão na pauta como prioridade, para estudos, para projetos e para 

obras. Nós da Comissão de Viação e Transportes nos posicionamos com esse 

projeto importante para a Bahia. 
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 Aqui, Presidente Dário Berger, Relator, Deputado Cacá Leão, quero fazer 

uma referência específica à BR-364. A BR-364 hoje é considerada a “BR da morte”. 

Ela está no PAC, mas as obras precisam de adequação. A BR não é duplicada 

tampouco tem terceira faixa. Imaginem V.Exas. que a soja de Sapezal, no Estado de 

Mato Grosso, sai em direção ao Estado de Rondônia, e passa por Vilhena e Porto 

Velho, onde está o porto. A primeira PPP foi instalada neste País quando o Senador 

Valdir Raupp era Governador, numa parceria com o Grupo Maggi, do hoje Ministro 

Blairo Maggi. Foi instalado o porto público. É o único porto público que nós temos 

hoje na Região Norte. Aliás, barcaças saem pela Hidrovia do Madeira-Amazonas e 

vão até o Município de Itacoatiara. É bem verdade que isso levou desenvolvimento 

ao Estado de Rondônia, mas também levou muitas mortes. Todas as semanas há 

mortes.  

 E aqui está uma emenda de adequação da capacidade da BR-364 que eu 

quero apresentar, em nome do povo de Rondônia, que tem na nossa BR-364 o eixo 

de integração com o Brasil, com o Sul, com o Centro-Oeste e com o Norte. Agora, 

nós esperamos que, como ela está em RP3, em PAC, tenhamos condições de 

executar. Esperamos também que ela não seja mais a BR da morte e, sim, a BR da 

vida. 

 Esta Comissão nos orgulha por ter tido essa posição de encaminhamento. 

Parabenizo os seus membros, o Relator-Geral e o Relator Setorial, que é o Senador 

Valdir Raupp. 

 Sr. Presidente e Sr. Relator, eu quero agradecer. Eu acho que muita gente 

sabe pedir, mas também tem que haver o momento de agradecer. Neste momento 

Rondônia agradece a todos os membros da Comissão, ao Presidente e ao Relator-

Geral. 

 Vamos cuidar das vidas no nosso querido Estado de Rondônia. 

 Muito obrigada. 

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

V.Exa. Mando um abraço ao Senador Valdir Raupp, o nosso querido amigo Relator 

Setorial nesta Comissão. 

 Concedo a palavra ao nobre Senador, amigo e imortal. (Riso.) Vou tratar 

V.Exa. de alteza agora, não mais de Excelência. (Risos.) Eu imagino que seu genro 
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deva estar preocupado, porque considerar V.Exa. imortal é uma situação boa por um 

lado, mas, por outro lado, deve preocupar algumas pessoas. (Riso.) É só uma 

brincadeira que faço com V.Exa. 

 O SR. SENADOR PEDRO CHAVES - Eu tive o prazer de assumir a 

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras há 2 dias. Lá fui denominado de imortal. 

Então, meu genro ficou bastante preocupado por ter um sogro imortal. (Riso.) Ele 

não vai poder usufruir dos resultados, do legado que eu vou deixar para ele. (Riso.)  

 Estou aqui especialmente para agradecer e para parabenizar o Senador Dário 

Berger, Presidente exemplar desta Comissão, bem como o Deputado Cacá Leão, o 

Relator, porque ambos conciliaram as diferenças.  

O importante na vida é conviver com as diferenças. E o Senador Dário tem 

essa capacidade de conciliar, de forma tranquila, de fazer com que as pessoas se 

entendam realmente.  

É muito difícil fazer um orçamento num país tão diversificado como é o Brasil. 

Atender a todos os Estados, a todos os Municípios é uma coisa realmente muito 

difícil, porque cada um cuida dos seus interesses, mas V.Exa. conciliou todo mundo 

e fez um trabalho magistral. Nós só podíamos esperar isso de V.Exa., pelo seu 

desempenho no próprio Senado, onde é amado por todos os seus pares. 

 Então, mais uma vez quero parabenizá-lo e quero repetir as palavras dos que 

me antecederam: que V.Exa. e o Deputado Cacá fizeram a grande diferença nesta 

Comissão. Ontem V.Exa. falava que o Deputado Cacá é jovem, mas que é um 

Relator excepcional.  

 V.Exa. teve um grande companheiro, Deputado Cacá. Ele falou isso 

publicamente, diante de diversos Senadores. Isso mostra a grandeza do Presidente, 

que divide o sucesso dele com os seus pares.  

Parabéns! Que V.Exa. continue assim!  

Estou muito feliz. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Como V.Exas. puderam 

observar, esse é o meu querido amigo Senador Pedro Chaves, o imortal, 

preocupação para o genro, mas alegria para todos nós. (Risos.) 

 Um abraço para V.Exa.  

 Com a palavra o Deputado Bilac Pinto. 
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 O SR. DEPUTADO BILAC PINTO - Sr. Presidente, Senador Dário Berger, 

ilustre Relator, Deputado Cacá Leão, quero cumprimentá-los. 

Quero cumprimentar Walbinson também e, na sua pessoa, todos aqueles que 

nos auxiliaram, que nos ajudaram na Comissão Mista do Orçamento. 

 Quero dizer aqui algumas palavras que eu considero extremamente 

relevantes num momento como este. Pegamos um orçamento profundamente 

restritivo, no momento em que o País passa por grandes dificuldades, e 

conseguimos, de certa forma, com muita maturidade, graças às características, aos 

adjetivos de ambos — a paciência, a tolerância, a humildade, o diálogo, a 

convergência —, fazer com que esta Comissão trabalhasse dentro de uma sintonia, 

acredito eu, nunca vista numa Comissão Mista de Orçamento, para aprovar um 

orçamento, repito aqui, num momento delicado de receitas públicas no nosso País. 

 Atendemos os Estados federados como um todo, as instituições de ensino 

como um todo. Enfim, as grandes obras do País foram contempladas 

meritoriamente, graças ao trabalho desta Comissão, ao trabalho de V.Exas. aqui, 

graças a todos os que aqui estiveram, participaram, deram a sua contribuição. 

 Então eu quero, neste momento, agradecer a V.Exas. por terem feito desta 

Comissão um local de trabalho do qual saímos hoje, com a votação do Orçamento, 

revigorados, sabendo que fizemos aquilo que pôde ser feito, com a consciência 

tranquila.  

 Que possamos todos, daqui para a frente, continuar trabalhando. Que o ano 

que vem estejamos aqui comemorando e realizando. 

 Parabéns, Senador Dário Berger! 

 Parabéns, Deputado Cacá Leão! 

 Parabenizo também o Deputado mineiro Marcus Pestana, que fez um 

trabalho extraordinário nesta Comissão.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Deputado Bilac Pinto, V.Exa. 

foi um destaque para nós aqui e nos engrandeceu muito, trouxe um relevo 

importante. V.Exa. foi coordenador de um comitê importantíssimo, o de 

Admissibilidade de Emendas. Foi o primeiro designado por mim. Recebi referências 
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enormes de V.Exa. Realmente me encheu de prazer conviver, durante esse período 

aqui, com V.Exa. Eu lhe agradeço.  

 Passo a palavra ao Deputado Danilo Forte. Depois falará o Deputado 

Gonzaga Patriota, e vamos encerrar a nossa reunião. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, quero parabenizá-lo 

pelo belo trabalho que V.Exa. fez à frente da Comissão, ao lado do jovem talento 

Cacá Leão. Fiquei muito feliz pela reconstrução da República Juliana, pela aliança 

que V.Exa. fez com Bohn Gass (risos), que pode inclusive trazer de novo para o 

Brasil uma luta importante e interessante para a cultura nacional. 

 Sr. Presidente, foi esquecido aqui, no adendo que foi colocado — e aí cabe 

uma retificaçãozinha por parte do Líder, só como indicativo, até para mostrar o 

esforço que temos feito —, a defesa do Anel Viário de Fortaleza. O Anel Viário de 

Fortaleza poderia entrar aqui, numa retificaçãozinha, no adendo que vai ser 

encaminhado, porque é de fundamental importância para o crescimento da cidade. 

 E, por último, quero dizer-lhe, Sr. Presidente, que, se V.Exa. quiser, ainda 

pode trabalhar um pouquinho em fevereiro, porque a Comissão só se extingue 

quando se instala outra. E nós ainda temos a auditoria no Banco do Nordeste e no 

FNE para aprovar, além de algumas demandas. 

Se o Governo quiser, no contingenciamento, fazer algum remanejamento, e a 

Comissão ainda estiver instalada, sob a sua Presidência, V.Exa. ainda terá 

condições de ser o nosso maestro no início do ano que vem. Porque conduziu tão 

bem a Comissão este ano, em 2018, com certeza, será profícuo no seu 

reconhecimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Dário Berger) - Muito obrigado, Deputado 

Danilo Forte. 

 Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota. 

 O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Quero cumprimentar o meu 

querido Presidente Dário Berger e o Cacau de João Leão.  

Hoje eu me encontrei com uns dez Deputados, filhos e netos de colegas que 

foram Deputados aqui. Pensei: “Acho que eu já tenho que parar, porque estou 

ficando meio velhinho”.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1980/17  13/12/2017 
 
 

 128

Outra coisa: eu fiquei por mais de 10 anos ou 15 anos nesta Comissão de 

Orçamento, o que era permitido antes da Resolução nº 1. Podíamos ficar todos os 

anos. Eu me lembro agora de que, neste ano em que V.Exa. preside a Comissão, 

eu, Líder do PSB, o meu partido, participei das reuniões lá atrás e nenhuma vez 

procurei perguntar como fazer ou não fazer, porque isso estava nas mãos de V.Exa. 

e do menino de João Leão, junto com os Setoriais e com esta bancada da Comissão 

de Orçamento. Orçamento feito num ano difícil. Sabemos que entre apresentar 

propostas em agosto e votá-las em dezembro há uma grande diferença para a 

arrecadação do ano que vem.  

Parabenizo V.Exa., Sr. Presidente, os Relatores Setoriais, o Relator Cacá 

Leão, os servidores desta Comissão, porque, graças a Deus, fechamos em dia um 

orçamento que eu acho que será executado, porque foi feito com cuidado. Nós 

reclamamos que está faltando um pouquinho aqui, que tem que levar mais um 

pouquinho para o Agreste. Eu deixava Joao Fernando Coutinho fazer essas 

reclamações e ficava de fora.  

Nessas minhas palavras, quero parabenizar V.Exa. e, na sua pessoa, todos 

os colegas, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, desta Comissão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

convívio.  

 Bem, restou-me fazer agora uma pequena manifestação. Em primeiro lugar, 

eu queria dizer que chegamos à hora de agradecer e também, de certa forma, de 

pedir desculpas. Esta é a hora de agradecer, indistintamente, a todos os membros 

desta Comissão, a todas as Deputadas e a todos os Deputados, a todas as 

Senadoras e a todos os Senadores, a todos os suplentes também que participaram 

de forma efetiva, a todos os Relatores Setoriais — dentre eles V.Exa., Deputado 

Bilac Pinto. É hora de agradecer sobretudo e de maneira especial ao Deputado 

Marcus Pestana, que foi Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ali nós 

iniciamos um amplo entendimento, construímos algo que até então não tinha sido 

construído. Então, por dever de ofício, por satisfação e por orgulho próprio, quero 

agradecer ao Deputado Marcus Pestana. 
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 Quero agradecer também à Deputada Laura Carneiro, a nossa Vice-

Presidente, uma pessoa estimada por todos aqui, uma pessoa intempestiva às 

vezes, eventualmente, mas uma pessoa companheira, amável, dedicada, disposta. 

Foi uma grande Vice-Presidente, e eu quero efetivamente agradecer-lhe. 

 Quero agradecer ao Walbinson, o nosso Secretário, e, na sua pessoa, 

agradecer a todos, indistintamente, a todos os competentes e dedicados assessores 

que compõem a Comissão Mista de Orçamento. Realmente, entender a mecânica 

da linguagem “orçamentês” não é tarefa fácil. Tivemos na Assessoria um grande 

alicerce, um grande trabalho. Quero agradecer-lhe. 

 Agora, quero agradecer mesmo, do fundo do meu coração, ao Deputado 

Cacá Leão, que, muito mais do que um Relator, foi um leão. Homem aplicado, 

dedicado, inteligente, competente e acessível, ele atendeu a todas as pessoas que o 

procuraram. Os objetivos que ele tinha eram o de construir uma peça orçamentária e 

o de escrever o seu nome aqui na Comissão de Orçamento, não apenas como mais 

um Relator, mas também como o Relator que, apesar de jovem, demonstrou a sua 

competência, a sua capacidade de articulação e a sua forma democrática de agir. 

Em determinados momentos, eu me ofereci para ajudá-lo, se necessário. Ele me 

dizia sempre que eu era bem-vindo para ajudar, embora não o tenha ajudado muito, 

porque o Relator faz um trabalho realmente extraordinário. 

 Quero dizer que, ao longo da nossa vida pública — e eu tenho idade bem 

mais avançada que V.Exa., Deputado Cacá —, nós conhecemos muitas pessoas. 

Algumas pessoas acabam muito próximas de nós; outras pessoas, a distância, 

torcem pelo nosso sucesso, ficam tristes pelos nossos fracassos. E assim a vida 

segue, principalmente a vida pública. V.Exa. é uma pessoa que ficou muito próxima 

de mim, que se transformou num amigo cordial, leal, num companheiro de primeira 

hora. Eu espero manter isso para o resto da minha vida. 

 Mais uma vez eu agradeço a V.Exa. pela competência e pela dedicação. 

V.Exa. é orgulho para mim. 

 Imaginem, Sras. e Srs. Parlamentares, a minha honra e o meu orgulho, por 

chegar a este momento com esta missão cumprida dentro do calendário 

estabelecido, em harmonia, numa Comissão difícil de ser tocada, de ser 

administrada. Em nenhum momento, de todas as nossas reuniões, houve um 
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conflito que não fosse democrático, republicano, que não fosse uma discussão de 

altíssimo nível. 

 Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer à Minoria, à Oposição, 

que sempre, respeitosamente, discutiu as questões relevantes para todos. 

Agradeço aos espectadores, aos interessados, à imprensa, a todos vocês e a 

Deus por ter-me dado esta oportunidade. 

 Muito obrigado.  

 Está encerrada a presente reunião. (Palmas.) 




