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O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Boa tarde a todos e a todas. 

Hoje nós temos uma concorrência muito forte, em razão do depoimento da ex-

Presidente Dilma Rousseff no Senado, mas não vamos fugir da nossa obrigação e 

nem da nossa responsabilidade de dar prosseguimento a este debate, até porque é 

um debate que precisa ser feito.  

A sociedade brasileira precisa debater esse tema. Existem várias 

incompreensões com relação ao que está contido na Proposta de Emenda 

Constitucional 241-A. E, nesse sentido, vamos exatamente tirar essas dúvidas e 

fazer com que haja uma maior conscientização sobre a importância dessa emenda 

constitucional para a construção do equilíbrio fiscal do País e para a garantia 

fundamental da retomada da confiança na governabilidade, tendo como reflexo 

necessário o desenvolvimento da atividade econômica, a retomada do pleno 

emprego, o controle da inflação, a diminuição das taxas de juros públicos e privados, 

a adimplência de quase 60 milhões de brasileiros que se encontram inadimplentes 

hoje, com os seus nomes no SPC, no SERASA, devedores de cartão de crédito e 

com dificuldade de ter acesso ao crédito.  

Tudo isso é fruto deste momento crítico que nós estamos vivendo na 

economia nacional. E nós temos a consciência que isso só será resolvido e só 

teremos uma paz construtiva com relação ao crescimento da economia se tivermos 

a capacidade de fazer com que esta Casa, nesta oportunidade, busque uma 

afirmação política, tomando decisões, votando e aprovando as leis necessárias para 

isso. 

Diante disso, vou pedir ao vibrante Relator, Deputado Darcísio Perondi, que 

se sente aqui ao meu lado para darmos início a esta audiência pública, que contará 

com a presença do Dr. Arionaldo Bonfim Rosendo, que veio em substituição ao 

Ministro Ricardo Barros, que não pôde comparecer em função de outro 

compromisso fora de Brasília. O Ministro não conseguiu chegar a tempo para 

participar desta audiência pública e mandou aqui o seu substituto, o Subsecretário 

de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde. 

Convido também para compor a Mesa o Sr. Mauro Guimarães Junqueira, 

Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde — 

CONASEMS. 
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Convido o Sr. Alessio Costa Lima, Presidente da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação. (Pausa.) Ele não chegou ainda. 

Convido o Prof. Bernard Appy, Diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que 

formará conosco esta Mesa.  

Vamos aguardar, enquanto a Mesa vai se formando. O Deputado Darcísio 

Perondi está ávido para participar da Mesa, mas está ali em outra atividade.  

Eu vou começar hoje comunicando o expediente, que eu não comuniquei na 

sessão passada. Comunico que foram recebidos e considerados lidos os seguintes 

requerimentos:  

Ofício nº 340, de 2016, da Liderança do PTB, recebido em 22 de agosto, que 

desliga o Deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, e indica a Deputada 

Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, para ser titular desta Comissão;  

Ofício sem número da Liderança do PSD, recebida em 22 de agosto, que 

desliga o Deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e indica o Deputado 

Victor Mendes, do PSD do Maranhão, para ser titular desta Comissão Especial;  

Ofício sem número do PSD, recebido em 22 de agosto, que desliga o 

Deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, e indica o Deputado Rogério 

Rosso, do PSD do Distrito Federal, para ser suplente desta Comissão Especial; 

Ofício nº 174, de 2016, da Liderança do PDT, recebido em 22 de agosto, que 

indica o Deputado André Figueiredo para ser titular desta Comissão Especial;  

Ofício nº 177, de 2016, da Liderança do PDT, recebido em 22 de agosto, que 

indica o Deputado Subtenente Gonzaga, que já está aqui conosco, para ser suplente 

desta Comissão;  

Ofício nº 100, de 2016, da Liderança do PTN, recebido em 22 de agosto, que 

desliga a Deputada Jozi Araújo, do PTN do Amapá, e indica o Deputado Alexandre 

Baldy, do PTN de Goiás, para titular desta Comissão; 

Ofício nº 101, de 2016, da Liderança do PTN, recebido em 22 de agosto, que 

indica o Deputado Alfredo Kaefer para suplente desta Comissão;  

Ofício nº 276, de 2016, da Liderança do DEM, recebido em 22 de agosto, que 

desliga o Deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, e indica os Deputados 

José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e Paulo Azi, do DEM da Bahia, 

respectivamente, para titular e suplente desta Comissão Especial; 
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Ofício nº 383, de 2016, da Liderança do PT, recebido em 22 de agosto, que 

indica os Deputados Henrique Fontana e Vander Loubet para suplentes desta 

Comissão; 

Ofício nº 304, de 2016, da Liderança do PR, recebido em 23 de agosto, que 

desliga o Deputado Davi Alves Silva Júnior e indica o Deputado Milton Monti para 

titular desta Comissão Especial;  

Cópia encaminhada à Comissão Especial pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados, Deputado Rodrigo Maia, do Ofício nº 324, de 2016, da Presidência da 

Câmara Municipal de Lages, Santa Catarina, que encaminha Moção Legislativa de 

Repúdio ao PLP 257, de 2016, e à PEC 241, de 2016, aprovada naquela Casa 

Legislativa; 

Ofício nº 347, de 2016, da Liderança do PSD, recebido em 24 de agosto, que 

desliga o Deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e indica o Deputado 

Edmar Arruda, do PSD do Paraná, para suplente desta Comissão Especial;  

Ofício nº 733, de 2016, da Liderança do PSDB, recebido em 24 de agosto, 

que indica o Deputado Nelson Marchezan Junior, do PSDB do Rio Grande do Sul, 

para titular desta Comissão Especial;  

Ofício nº 734, de 2016, da Liderança do PSDB, recebido em 24 de agosto, 

que indica os Deputados Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, e Rogério Marinho, 

do PSDB do Rio Grande do Norte, para suplentes desta Comissão; e  

Ofício nº 142, de 2016, do Deputado Arthur Oliveira Maia, que justifica suas 

ausências às reuniões desta Comissão Especial realizadas nos dias 11 e 22 de 

agosto em virtude de compromissos político-partidários. 

Ainda não há número regimental, mas o Regimento me permite abrir a 

audiência pública. Vamos dar início aos trabalhos. Depois, quando houver número 

regimental, nós passaremos à parte de deliberações. 

A Mesa já está composta pelo Dr. Arionaldo Bonfim Rosendo, Subsecretário 

de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, representando o Ministro 

Ricardo Barros; pelo Sr. Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; e pelo Sr. Bernard Appy, Diretor do 

Centro de Cidadania Fiscal. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PEC 241/16 - Novo Regime Fiscal 
 Número: 1023/16  29/08/2016 
 
 

 4 

Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os 

seguintes procedimentos: cada convidado disporá de 20 minutos para a sua 

exposição. Durante as suas falas, os convidados não poderão ser aparteados — não 

poderão ser aparteados! — e deverão limitar-se ao tema em debate. 

Findas as apresentações, concederei a palavra, primeiramente, ao Relator, 

Deputado Darcísio Perondi, e, em seguida, aos demais Deputados inscritos para o 

debate. 

Ao interpelar os convidados, os Parlamentares só poderão fazê-lo 

estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os 

convidados o mesmo tempo para a resposta. 

Por último, concederei a palavra aos Parlamentares não membros desta 

Comissão inscritos para o debate. 

Eu quero lembrar que, na reunião passada, por uma benevolência da Mesa 

Diretora destes trabalhos, abriu-se espaço para que os Deputados pudessem falar 

em nome das Lideranças dos respectivos partidos com a posterior apresentação do 

ofício encaminhado por elas.  

Quero dizer que, na presente sessão, inclusive por causa das reclamações 

feitas principalmente pela Deputada Erika Kokay e alguns Deputados, nós só vamos 

aceitar que falem em nome de Liderança aqueles que já tiverem sido indicados 

pelos seus Líderes e que sejam Vice-Líderes das suas bancadas, porque é assim 

que estipula o Regimento Interno da Casa. Então, V.Exas. têm que trazer o ofício 

das Lideranças, tanto partidárias, como da Maioria e da Minoria, para que possam 

usar da palavra em nome do respectivo partido. 

Convido para compor a mesa o Dr. Alessio Costa Lima, Presidente da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. 

Vamos iniciar a audiência pública de hoje. 

Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Dr. Arionaldo Bonfim Rosendo, 

Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, que dispõe de 

20 minutos. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Boa tarde, Exmo. Sr. Deputado 

Danilo Forte, Deputado Darcísio Perondi, demais membros Mesa e demais 

Deputados presentes. Estamos aqui com a difícil e complicada missão de 
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representar o Ministro da Saúde, e não menos difícil é colocar a posição que o 

Ministério da Saúde enfrenta com a tramitação e posterior aprovação da PEC 241, 

que mexe com toda a economia nacional. 

Eu trouxe uma apresentação.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Os membros da Mesa que 

quiserem sentar-se no plenário para melhor assistirem à apresentação podem ficar à 

vontade. Obrigado. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Inicialmente, acho que vale a 

pena colocar que o Governo não iria encaminhar uma PEC dessa magnitude e 

dessa importância a esta Casa se não estivéssemos passando por uma situação... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Eu peço silêncio ao Plenário, 

que, na semana passada, comportou-se muito bem. E peço que repitamos 

exatamente o comportamento que tivemos na semana passada, para que todos nós 

possamos ouvir e entender o que está sendo aqui colocado pelos palestrantes. 

Então, peço a compreensão do Plenário, para que tenhamos um 

comportamento reto, disciplinado, que demonstre a boa vontade da Câmara dos 

Deputados de buscar uma solução para esse problema. 

Passo a palavra, por 20 minutos, ao palestrante. Podem repor o tempo do 

Arionaldo, porque eu já intervi duas vezes, para que ele proceda à apresentação do 

Ministério da Saúde. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Obrigado mais uma vez. 

Então, como eu estava falando, não viemos aqui para dizer que a PEC 241 

será benéfica para a saúde. O nosso entendimento é o de que ela vai ser, ou 

necessita ser, benéfica para o País como um todo, e logicamente o Ministério da 

Saúde está inserido nesse contexto. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Primeiro, faço um traçado daquilo que a PEC traz vinculado à saúde. Então, 

inicialmente temos a vigência de vinte exercícios financeiros, o conceito de limite de 

despesa primária individualizado para cada Poder, a cada exercício e, a partir do 

ano de 2017, claro e óbvio, em sendo aprovada por esta Casa, a despesa realizada 

em 2016 corrigida pelo IPCA e, posteriormente, nos anos seguintes, o limite anterior 

corrigido também pelo IPCA. O Presidente da República poderá propor, mediante 
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PL, alteração do limite da despesa primária a partir do décimo ano da vigência da 

emenda constitucional. 

Aqui já começa a haver diferenciação para a saúde. Quer dizer, ela trata de 

teto o tempo todo para os três Poderes, mas, no caso da saúde, não há teto 

específico para a despesa dos próximos exercícios.  

No caso específico da saúde, ela altera a regra de aplicação mínima em 

ações e serviços públicos de saúde durante a vigência da mesma. A nova regra, a 

partir da aprovação da PEC, seria o piso do exercício anterior, ou seja, 2016, 

corrigido pelo IPCA. Para 2017 — e vale a pena também esclarecer —, a aplicação 

mínima será o piso de 2016 (13,2% da Receita Corrente Líquida), corrigido pelo 

IPCA de 2016. Isso pela regra a partir da aprovação da respectiva PEC. 

Ela revoga o art. 2º da Emenda Constitucional nº 86, que escalona a 

proporção mínima da Receita Corrente Líquida a ser aplicada em ações de serviço 

de saúde, a partir do ano de 2016, até chegar àquele patamar dos 15%. Não revoga, 

por outro lado, o inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição, que define a aplicação 

mínima de 15% da Receita Corrente Líquida em ASPS para a União. Outra coisa 

importante que estamos depreendendo também da PEC é que não está prevista a 

revisão da regra para aplicação mínima da União em saúde no décimo ano de sua 

vigência. Então, essa é uma coisa que também pode ser revista quando da 

aprovação por esta Casa. 

No contexto da PEC, recentemente foi aprovado o PLDO 2017, no plenário do 

Congresso, que baliza a construção da proposta orçamentária dos órgãos do Poder 

Executivo e demais para o ano de 2017. Então, o texto-base aprovado em plenário, 

após a apreciação dos destaques, segue para a sanção presidencial. Ele foi alterado 

a pedido do Ministério do Planejamento, já criando também na LDO aquilo que traz a 

PEC 241, que é o teto de despesas. 

A elaboração e a execução da LOA 2017 têm como limite pagamentos 

realizados em 2016, corrigidos pelo IPCA acumulado no ano. Assim como na PEC, o 

teto não representará limitações às aplicações em ASPS, mas, sim, ao conjunto de 

despesas do Poder Executivo. E, recapitulando, o mínimo em saúde é estabelecido, 

até a presente data, pela Emenda Constitucional nº 86, logo, não poderia ser 
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diferente na LDO. Por outro lado, na própria LDO, surgiu uma emenda ao art. 36, 

criando o § 8º, que diz o seguinte: 

Art. 36. ..................................................................... 

§ 8º Para a execução orçamentária de 2017, é 

fixada como diretriz, no âmbito das ações e serviços 

públicos de saúde de que trata o § 2º do art. 198 da 

Constituição, a garantia de empenhamento mínimo de 

percentual equivalente ao montante aplicado em 2016, 

corrigido pela variação acumulada do IPCA de janeiro a 

dezembro de 2016. 

Essa já é uma preocupação desta Casa com relação à garantia de recursos 

para a saúde que foi colocada no PLDO de 2017, recém-aprovado. Só mais um 

lembrete: o PLDO não estabelece, e nem poderia, piso inferior ao da Emenda 

Constitucional nº 86. 

Ainda com relação ao ano de 2017, e já trazendo informações novas aos 

senhores, a elaboração da PLOA do Ministério da Saúde tem como referência o piso 

constitucional definido pela Emenda Constitucional nº 86, ou seja, 13,7% da Receita 

Corrente Líquida. Este seria o mínimo a ser aplicado em ações de serviço de saúde 

para o ano de 2017, seguindo a referida emenda. 

Na proposta encaminhada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, para ações e serviços públicos de saúde, o limite mínimo foi estabelecido 

em 104,5 bilhões de reais e, para as demais ações do Ministério, foi de 9,9 bilhões 

de reais, perfazendo assim um total de 114,5 bilhões de reais a proposta 

orçamentária para 2017 encaminhada ao Ministério do Planejamento com relação ao 

Ministério da Saúde. 

Aqui mostramos então como se comportou essa discussão do limite da 

proposta para 2017 em relação à situação atual do Ministério da Saúde, 

considerando ações e serviços públicos de saúde: o PLOA para 2017, como eu falei, 

prevê 104,5 bilhões de reais, e o limite de gasto estabelecido para 2016 às ações e 

serviços públicos de saúde, excluídas as emendas impositivas, totaliza 102,2 bilhões 

de reais. Por que marcamos este valor de 102,2 bilhões? Porque é este o limite 

estabelecido para a execução da programação própria do Ministério da Saúde. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PEC 241/16 - Novo Regime Fiscal 
 Número: 1023/16  29/08/2016 
 
 

 8 

Então, de todo o Orçamento da saúde, no que diz respeito às ações próprias, o 

limite para a execução totaliza 102,2 bilhões de reais. Fazendo uma confrontação 

com o PLOA de 2016, que foi encaminhado em agosto do ano passado, com base 

nas estimativas da Receita Corrente Líquida, o cálculo dos 13,2% era de 100,2 

bilhões de reais. 

Temos aqui também a evolução da análise com relação ao que foi 

estabelecido para a saúde, considerando sempre o conceito de ações e serviços 

públicos de saúde. Então, o piso estimado para 2016, como falei anteriormente, era 

de 100,2 bilhões de reais, que foi estabelecido em julho do ano passado. Este valor 

de 91,7 bilhões de reais seria o piso, em cumprimento à EC 86. Ou seja, se 

fôssemos levar em consideração a última reestimativa da Receita Corrente Líquida, 

isso totalizaria 91,7 bilhões de reais. E o último decreto de programação 

orçamentária financeira estabeleceu para a saúde um mínimo, ou um limite de 

gastos, para ações e serviços de saúde da ordem de 106 bilhões de reais, que é a 

execução estimada para este exercício. Vemos aí a evolução e principalmente a 

preocupação do Governo com as ações prestadas pelo Ministério da Saúde. 

Com relação à aplicação mínima em ASPS do Orçamento de 2017, 

procuramos mostrar o seguinte: se fôssemos aplicar o limite estabelecido pela 

Emenda Constitucional nº 86, o limite para 2017 seria de 100,3 bilhões de reais. E a 

proposta encaminhada para o Ministério do Planejamento, como falei anteriormente, 

que, aliás, deve estar chegando a esta Casa até a próxima quarta-feira, totaliza 

104,5 bilhões de reais. Esses números de cima foram calculados com base nesses 

percentuais aplicados sobre as várias estimativas que temos da Receita Corrente 

Líquida, uma vez que ela é o fator preponderante hoje no estabelecimento do 

mínimo em ações e serviços de saúde. Então, para que os senhores tenham 

conhecimento de quais são as estimativas, trazemos essas observações com 

relação a cada uma, aplicando o limite que a lei determina ao Ministério da Saúde. 

Aqui já não cabe mais fazer uma leitura daquilo que está na PEC, nas 

legislações ou na emenda constitucional, mas cabe, sim, ao Ministério da Saúde 

esclarecer o posicionamento que ele vem adotando ao longo deste ano e, mais 

fortemente, a partir da posse do novo Ministro da Saúde, que estou aqui 

representando. 
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A situação econômica do País, por ser de muita gravidade, obriga cada 

Ministério — e o Ministério da Saúde inclui-se automaticamente nisso — a executar 

uma série de ações, com vistas à melhor aplicação dos gastos ou dos recursos 

destinados ao Ministério da Saúde. É claro e óbvio que isso não é uma coisa que se 

venha a fazer em época de crise. Mas o Ministério da Saúde vem rotineiramente se 

preocupando com isso, e agora mais ainda, uma vez que, sendo os recursos 

escassos, temos que continuar a fazer aquilo que a lei determina que façamos, 

logicamente junto com os Estados e Municípios. Então, isso foi feito. E o Ministério 

da Saúde ampliou um pouco mais, porque a reforma administrativa foi colocada para 

todo o Poder Executivo. Mas o Ministério da Saúde aprofundou um pouco mais, com 

vistas justamente a economizar e a aplicar mais recursos em ações e serviços 

públicos de saúde.  

E, como os senhores sabem, o conceito de ações e serviços públicos de 

saúde diz respeito a dois grupos de despesas: as despesas com outros custeios e 

capital, e a despesa com pessoal ativo. Então, logicamente tudo aquilo que 

economizarmos com pessoal ativo automaticamente abre espaço para que 

possamos fazer mais com aquilo que transferimos para Estados e Municípios, que é 

aquele conjunto de outras despesas correntes de capital. 

Tivemos uma redução média de 33% nas despesas de aluguel e serviços 

gerais; fizemos revisão de contratos de informática, na sua grande maioria, senão 

em todos, e fizemos uma releitura/revisão nos valores; fizemos a digitalização da 

Carta SUS, que era uma coisa em que tínhamos um gasto significativo, e passamos 

então a informatizar, a alcançar o mesmo público-alvo utilizando a Internet, e o custo 

passou a ser bem menor. Além disso, realizamos a negociação da compra de 

medicamento, permitindo mais aquisições com o mesmo volume de recursos, 

lembrando que o Ministério vem adotando, nos últimos 3 ou 4 anos, a compra 

centralizada de medicamentos, que antes era feita pelos Estados e Municípios, 

principalmente pelos Estados. Isso fez com que tivéssemos um poder de negociação 

muito grande com as grandes empresas farmacêuticas que vendem esses 

medicamentos para o SUS e, com isso, pudemos realizar um trabalho muito grande 

em termos de redução do custo desses medicamentos, haja vista que qualquer série 

histórica do Ministério da Saúde identifica que o mesmo começou a comprar, a partir 
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da aprovação da CONITEC, para alcançar uma quantidade de pessoas no Sistema 

Único de Saúde. E, se formos verificar, veremos que a cada ano há uma quantidade 

cada vez maior de pessoas sendo alcançadas, sendo beneficiadas, com esses 

medicamentos e insumos estratégicos. Houve também a revisão de convênios para 

expansão de radioterapia, com redução do valor de aquisição dos aceleradores por 

parte dos Municípios. 

Outra questão também de suma importância é a discussão que nós estamos 

travando com o Conselho Nacional de Justiça, buscando, senão acabar, tratar a 

judicialização da saúde dentro de patamares possíveis. Isso porque hoje, só para os 

senhores terem ideia, essa judicialização consome do Sistema Único de Saúde, 

somando-se os 3 entes, em torno de 5 a 7 bilhões de reais por ano. E só o Ministério 

da Saúde tem a previsão de gastar este ano próximo a 1,5 bilhão por conta da 

judicialização, somente com medicamentos, sem falar do tratamento fora do 

domicílio, sem falar de internação obrigatória. Então, só com a parte de 

medicamentos, alcançamos cerca de 1,5 bilhão nesse exercício. 

 Então, todas essas ações em conjunto fazem com que procuremos, dentro 

da situação atual, alcançar o melhor possível com os recursos que estão sendo 

disponibilizados para o Ministério da Saúde. 

São essas as considerações que temos a fazer com relação à PEC 241. Só 

reforçando que, por si só, ela não vai trazer a solução para a crise se não houver um 

engajamento de todos os Ministérios, de todos os entes que participam desse 

conjunto. E o Ministério da Saúde tem dado a sua contribuição. Entendemos que a 

saúde não pode, por si só, ser tratada à parte em relação à situação econômica do 

País. 

Então, temos todo o interesse, toda a vontade e tomamos a iniciativa de 

participar desse conjunto, sabendo que os próximos anos serão de muita 

dificuldade, mas nos obrigam e nos incentivam cada vez mais a buscar alternativas 

para, com os recursos de que dispomos, alcançarmos algo mais, alcançarmos aquilo 

que nós estamos deixando de fazer na atual conjuntura. 

Era isso que tinha a dizer.  

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Sr. Arionaldo. 
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Passo a palavra ao Sr. Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Com a palavra o Deputado 

Silvio Torres. 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Só a título de sugestão, e imagino que 

já seja essa a sua condução: ouviríamos os dois representantes da saúde, faríamos 

as perguntas e, em seguida, passaríamos para as outras áreas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não, assim quebra o ritmo, 

porque, se começar a Ordem do Dia e iniciar a votação, eu terei que suspender a 

reunião. É melhor ouvirmos os quatro oradores e, depois, fazermos o debate. 

Com a palavra o Presidente Mauro Guimarães Junqueira. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - Muito obrigado, Deputado 

Danilo Forte. Em seu nome e em nome do Deputado Darcísio Perondi, eu queria 

cumprimentar todos os Deputados, as senhoras e os senhores, e os colegas da 

Mesa. 

Para o CONASEMS, é um prazer estar aqui representando os 5.570 

Municípios. E, quero fazer algumas reflexões antes de iniciar a minha apresentação. 

Desde a Constituição de 1988, a União vem transferindo responsabilidades 

para o conjunto de Municípios, e os recursos não acompanham. Já vou entrar na 

apresentação. Então, houve a transferência de responsabilidades, desde 1988, a 

partir do momento em que se criam incentivos, os Municípios habilitam-se, 

constroem unidades, colocam equipes para trabalhar, e o recurso não acompanha 

isso. 

Desde 2000, os Municípios brasileiros vêm cumprindo integralmente a 

Emenda Constitucional nº 29, e agora a de nº 86, tendo aplicado, no ano passado, 

23,5% de recursos próprios na saúde, 8 pontos percentuais além do mínimo 

constitucional. Significa que, ano passado, os Municípios brasileiros colocaram, além 

do mínimo constitucional, 24 bilhões dos seus recursos, ou seja, 100% do IPTU 

arrecadado no conjunto de Municípios foi aplicado, além do mínimo constitucional, 

na saúde. 
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A Emenda nº 86, para nós, foi um grande equívoco, um erro do Congresso, 

porque, só com a mudança da fórmula de cálculo da Emenda nº 29 para a Emenda 

nº 86, nós perdemos em recursos da saúde este ano cerca de 16 bilhões de reais. 

Congelar as Ações e Serviços Públicos de Saúde — ASPS, com o ano-base do 

primeiro ano da Emenda Constitucional nº 86, que já inicia com menos 16 bilhões de 

reais, é um equívoco que precisa ser corrigido pelo Congresso. 

Os técnicos da Câmara dos Deputados apontam que, passando de 100 bi, de 

2015, para 84 bi, de 2016, tirando esses 16 bilhões que nós perdemos, essa perda, 

corrigida pelo IPCA de dezembro de 2015, atingirá os 26 bilhões, podendo chegar a 

34 bilhões se for atualizado pelo IPCA de 2017. 

Na última Comissão Tripartite, na semana passada, o Ministro Ricardo Barros 

mostrou aos secretários municipais e estaduais de saúde que há 3,2 bilhões em 

portarias aprovadas, publicadas, serviços habilitados e não pagos pelo Ministério da 

Saúde, em 2010, 2012, 2014. São 3,2 bilhões! Parte dessas unidades está sendo 

bancada pelos Municípios, parte pelos Estados, sem falar aquelas que estão prontas 

e sem funcionar por falta de recursos. Nós temos quase 100 UPAs no País prontas, 

estruturas equipadas e sem funcionamento. 

Vamos ao primeiro eslaide que fala das perdas. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Segundo estudos do CONASEMS, de um grupo de especialistas na economia 

da saúde e do CONASS — Conselho Nacional de Secretários de Saúde — e nós 

assinamos nota técnica conjunta sobre esses números —, a perda total da União na 

aplicação da PEC 241 chega a 654 bilhões de reais, sendo que os Estados e 

Municípios deixarão de receber, respectivamente, 111 bilhões e 308 bilhões nos 

próximos 20 anos.  

Este gráfico traz a estimativa de perda financeira de 2017 a 2036. No primeiro 

ano, já em 2017, a perda é de 2,82%. No cenário atual, pelo Sistema Único de 

Saúde, através de nossas unidades de saúde, de nossos hospitais, de nossas 

UPAs, de nossos SAMUs, milhões e milhões de procedimentos são realizados 

diariamente. 

Mas falta muito a fazer ainda. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Qual o parâmetro que você 

está usando para isso, Mauro? 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - A emenda é o que está na... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - É o PIB? É o quê? É a 

inflação? 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - É o congelamento, é o... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - (Ininteligível) o orçamento de 

2020. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - Não, é o IPCA. 

Mais à frente, eu apresento o valor do PIB. É 1,65% do PIB. Eu vou chegar 

mais à frente um pouquinho, Deputado. Eu chego lá. Daqui a pouquinho eu chego lá 

e mostro para o senhor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Tem que ter referência. Todo 

lugar tem referência. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - Sim, sim. É o orçamento mais a 

variação do PIB. É o que foi congelado. Nós estamos congelando. É o recurso de 

2015 com a perda da emenda... 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Você está partindo de... 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - A partir de 1984. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - A partir de 1984, exato. Eu vou 

chegar lá. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então, ressalta isso. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - É porque eu ainda vou chegar 

lá. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então, está bem. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - Eu vou chegar lá. 

Esse quadro apresenta também os recursos por Estados e Municípios. Para 

chamar a atenção, eu vou só citar o Estado de Minas Gerais, por exemplo, que 

deixa de receber 8 bilhões e os Municípios, 37 bilhões, somando 45 bilhões, já a 

partir de 2020. 
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Então, vamos a pergunta do senhor sobre a estimativa de gasto federal 

considerando 1,65% do PIB. No início de 2016, nós tínhamos 1,71%; com a PEC, 

vem para 1,51%; e mantendo a Emenda Constitucional nº 86, fica em 1,65%. 

Se analisarmos os últimos anos, historicamente essa é a média do PIB em 

ASPS — Ações de Serviços Públicos em Saúde: 1,65%, 1,70%. 

Com a PEC 241, com a proposta de congelamento e aumento pela inflação, 

nós teremos aí, no ano de 2036, 1,01%. Então, ela cai, reduz sim, tira recursos da 

saúde, com esse congelamento. 

Obviamente a fala do Governo é que o teto é para todo o Governo. 

Entendemos a necessidade. Mas como disputar recursos com a Previdência? E logo 

à frente eu mostro o crescimento da população, principalmente da população idosa. 

Disputar recursos com a Previdência, dentro de um mesmo orçamento, vai ser muito 

difícil. Obviamente, a Previdência vai comer todo o nosso orçamento. 

Este próximo gráfico apresenta a estimativa dos números de procedimentos 

que não serão realizados pelo Sistema Único de Saúde, tendo em vista a retração 

de recursos. 

Em produção hospitalar, segundo dados do DATASUS: não serão realizados 

19 milhões de procedimentos; deixarão de ser realizados à população 449 milhões 

de procedimentos de atenção básica e 83 bilhões de procedimentos ambulatoriais. 

Um total de 84 bilhões, ano a ano, de recursos que serão retirados, procedimentos 

deixados de ser prestados a uma população que só cresce. 

Estimativa de aumento da população. Este é um dado importante que chamo 

a atenção e que dá para afirmarmos que não é possível congelar os gastos da 

saúde em razão da necessidade e do aumento da população. 

A estimativa de aumento da população economicamente ativa, na faixa de 30 

a 59 anos de idade, é de 6 milhões e a da população na faixa etária acima de 60 

anos, que vai se aposentar ou está à beira da aposentadoria é de 21,3 milhões. 

Aumento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras terão maior 

necessidade de ações e serviços públicos de saúde.  

Nesse outro gráfico há alguns exemplos de serviços públicos que vão deixar 

de ser prestados à população pela insuficiência de recursos na ponta. Serão menos 

de 12 mil leitos de UTI, em 2020, e 1.986, em 2017. Não serão custeadas 88 UPAs; 
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quase 100 estão prontas para funcionar, muitas delas habilitadas, com recurso 

municipal. Em 2020, serão menos 549 UPAs, menos 4 mil equipes de Saúde da 

Família. A estimativa da população não atendida nesses 20 anos é de 12 milhões de 

brasileiros. 

Nos próximos 20 anos, o Governo Federal vai estagnar os gastos em saúde e 

em educação, vai congelar, segundo o piso de 2015, o piso de 2016. Com a 

implementação da EC 86, reduziram os recursos para 16 bilhões de reais, e a partir 

de agora, começam a ser calculados segundo a inflação.  

Isso significa estagnação de recurso da saúde e da educação. Mesmo se 

houver o crescimento da economia brasileira, o SUS seguirá perdendo.  

Congelar por 20 anos os recursos federais destinados ao SUS, que ano a ano 

deveriam crescer segundo as necessidades da população, pode ser entendido como 

a antipolítica da saúde como dever do Estado e direito do cidadão.  

Por isso o CONASEMS diz “não” ao limite de gastos federais para a área da 

saúde. O que nós estamos dizendo claramente é que a Emenda Constitucional nº 86 

reduziu os recursos em ações e serviços públicos de saúde. Em 2015, 14,8% da 

Receita Corrente Líquida do Governo Federal foram aplicados na saúde. Com base 

na Emenda Constitucional nº 86, que começou a ser aplicada neste ano, a 

estimativa é de 13,2%. É essa a perda! Congelar em 13,2% é a grande perda para a 

saúde. Nós não poderíamos partir de 13,2%, porque o orçamento deste ano não 

paga as 12 parcelas a Estados e Municípios. O orçamento do Ministério da Saúde, 

deste ano, não é suficiente para pagar as 12 parcelas a Estados e Municípios, e 

cobrir despesas com hospitais, laboratórios, hospitais filantrópicos, etc. 

Há 3,2 bilhões de reais em serviços habilitados e não pagos pelo Ministério da 

Saúde há vários anos. Congelar 3,2 bilhões de reais, congelar 84 bilhões reais vai 

provocar o suicídio do Sistema Único de Saúde, já que nos próximos anos a 

população idosa, que está em crescimento, será muito grande, e vai depender muito 

das ações e serviços públicos de saúde. 

A segunda causa de mortalidade no País são os acidentes de moto, que 

enchem as nossas unidades de pronto atendimento, de urgência e emergência, e 

que não é uma causa da saúde, é uma causa externa à saúde. 
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Há uma série de agravos à saúde, doenças novas, como a zika e arboviroses 

que demonstram a necessidade de aumento dos recursos para a saúde. Os 

Municípios brasileiros, que já aplicam 23% de recursos próprios na saúde, não têm 

condições de aplicar mais. Eles passaram do limite! A aplicação de recursos pelos 

Prefeitos de 23% na saúde, 25% na educação, na Câmara Municipal, em folha de 

pagamento, passa dos 100%. Tirando saúde e educação, sobram para o Prefeito de 

4% a 8% para cuidar do Município. 

Esse é o nosso pleito. Por isso, defendemos os recursos para a saúde, pois 

entendemos que o congelamento, segundo a Emenda Constitucional nº 86, com 

13,2%, a partir deste ano, é o suicídio sim da Secretaria de Saúde, dos Municípios 

brasileiros.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Dr. Mauro 

Guimarães Junqueira.  

Com a palavra o Dr. Alessio Costa Lima, Presidente da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação, por 20 minutos. (Pausa.) 

Enquanto aguardamos o início da apresentação, eu vou aproveitar a 

oportunidade e colocar em votação a ata da sessão anterior, já que caiu a Ordem do 

Dia. 

Encontra-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados cópia da 

Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de agosto de 2016. 

Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Peço a dispensa da leitura da ata, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não havendo discordância, e 

a pedido do Deputado Altineu Côrtes, pergunto se algum Parlamentar deseja retificar 

a ata. 

Não havendo quem queira retificá-la, coloco a ata em votação. 

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

(Pausa.) 

Aprovada a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 

2016. 
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Com a palavra o Sr. Alessio Costa Lima. 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de 

cumprimentar o Presidente Danilo Forte, meu conterrâneo cearense. Ao 

cumprimentá-lo, eu cumprimento os demais membros desta Mesa. Cumprimento 

também os Deputados Odorico Monteiro e André Figueiredo, também cearense, e 

os demais Deputados que fazem parte desta Comissão Especial. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Aqui estamos representando a voz dos 5.569 Secretários Municipais de 

Educação sobre o impacto que haverá com a aprovação da PEC 241. Temos claro, 

como foi dito pelos colegas que me antecederam, que ela institui um novo regime 

fiscal, limita despesas da União em valores reais que não podem ultrapassar a 

inflação do ano anterior, com previsão de aplicabilidade por 20 anos. 

A partir desse cenário que ela anuncia, gostaríamos de deixar para reflexão 

dos nobres Deputados algumas conquistas e realidades da educação pública do 

nosso País para que não se perca de vista o que está no texto da Constituição e o 

que a aprovação dessa emenda pode comprometer ou inviabilizar. Os impactos vão 

muito além do que os incisos aos quais ela se dirige diretamente. 

Trazemos primeiro essa questão do art. 211 da Constituição, que se refere à 

necessidade do regime de colaboração entre os entes federados — União, Estados 

e Municípios —, na oferta da educação do País e da organização dos seus sistemas 

de ensino. O artigo citado deixa muito claro que cabe à União exercer esta função 

redistributiva e supletiva dos recursos da Educação. Ou seja, Estados e Municípios 

sozinhos não teriam como bancar despesas com a manutenção da educação básica 

do nosso País. 

Este é o primeiro preceito que precisa ser considerado: o papel da União de 

assegurar essa função tanto de redistribuição quanto suplementar de recursos, haja 

vista a insuficiência de recursos dos entes mais fracos. Consideramos também que, 

o que diz respeito à realidade da educação pública, definida pelo art. 211, cabe à 

União a responsabilidade tanto de financiar suas instituições federais como de 

exercer essa função supletiva, como acabei de falar. O art. 211 impõe também a 

responsabilidade aos Estados e Municípios no que diz respeito ao financiamento de 

suas redes de ensino. Basicamente, cabe ao Município a educação infantil e o 
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ensino fundamental; o Estado, cada vez menos, deve-se ocupar com o ensino 

fundamental, ficando apenas com o ensino médio. Atualmente a situação real 

mostra que Estados e Municípios, juntos, mantêm e dão assistência a 82,3% dos 

estudantes. 

Trazemos também para reflexão, e essa para nós é muito cara, porque é fruto 

da conquista da Constituição de 1988, a vinculação dos recursos para a área da 

educação. Não podemos discutir qualquer proposta de emenda à Constituição que 

altere esse artigo, já que é resultado de lutas históricas para que fossem 

asseguradas as condições mínimas de educação em nosso País. Sabemos que, se 

essa desvinculação for desestabilizada, muitos gestores farão a opção de não 

investir em educação. 

Não existe esse consciente coletivo no País. Nós temos uma diversidade 

muito grande — são 5.569 Municípios — e não poderíamos ter a garantia dessa 

consciência coletiva da importância que é a educação para o desenvolvimento de 

um Município, de um Estado e de uma Nação. E nós poderíamos estar entrando em 

um cenário de extrema desigualdade em nosso País, onde os Municípios que vão 

tratar a educação com mais seriedade passarão a investir e manterão os seus 

percentuais mínimos de 25% e outros optarão por não os manter. Esses Municípios 

serão, realmente, levados à situação de desigualdade no desenvolvimento da sua 

população em relação aos demais. 

O peso social dessa medida impactaria diretamente na questão da ampliação 

da desigualdade, a começar pela opção do gestor responsável por manipular o 

recurso da forma que bem entender. Nós entendemos que essa questão que esta 

Casa aprovou em 1988 sobre a vinculação de recursos para a área da educação foi 

a maior contribuição deste Congresso para a história da educação do nosso País até 

hoje. 

Então, nós estamos falando de algo que vem ameaçar essa conquista, de 

algo que precisa ser muito refletido pelos Srs. Deputados, dos impactos nocivos que 

essa simples mudança, por si só, já provocaria no financiamento e na 

desestabilização do financiamento da educação do nosso País, sem falar de novos 

recursos, para mais ou para menos, mas só da possibilidade de se alterar aquilo que 

já está garantido é assegurado pela Constituição. Para nós, é objeto de grande 
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preocupação que sejam mantidas e asseguradas as vinculações mínimas 

constitucionais de 1988. 

E aí nós temos a questão que está posta e que é maior do que tudo, para 

todo cidadão, para todo brasileiro e toda brasileira, que é a questão do direito à 

educação. O meu companheiro aqui, o Mauro, colocou os impactos que essa 

emenda trará para a inviabilização da saúde pública no País. Para nós, essa 

emenda trará praticamente a inviabilização da educação pública no nosso País. E 

nós estaríamos comprometendo um direito maior, que é o direito do brasileiro ter 

acesso à educação pública, gratuita e com qualidade. 

Nós também temos uma lei aprovada por esta Casa, a Lei nº 13.005, de 2014, 

que instituiu o Plano Nacional de Educação. Esse é um plano para 10 anos, que tem 

como objetivo duas coisas distintas que se complementam. A primeira delas ainda é 

ampliar o acesso à educação, ou seja, o Brasil ainda vive o atraso de ter crianças 

fora da escola, diferentemente de outros países no mundo que são desenvolvidos.  

Como falar em menos recursos se ainda há crianças fora da escola? Não 

podemos fechar os olhos para essas crianças. Nós estamos sendo incapazes e 

incompetentes na definição de políticas que assegurem que toda criança esteja na 

escola. Está faltando responsabilidade social, moral e ética de nossa parte, 

enquanto gestores, enquanto políticos, enquanto pessoas à frente do sistema de 

ensino em todos os níveis, para assegurar que, de fato, essa população tenha 

acesso pelo menos ao direito de ir à escola.  

A segunda coisa que o plano traz para a nossa reflexão é que não basta ser 

qualquer educação, tem que ser uma educação de qualidade. E não se pode falar 

em educação de qualidade sem investimento. Isso seria uma falácia. Não existe, no 

mundo inteiro, educação de qualidade que tenha um menor investimento. Pelo 

contrário, se o que se quer é qualidade, tem que se investir. Tem que se investir na 

melhoria do uso do recurso, nas condições de utilização dos recursos, mas tem que 

se investir significativamente no volume de recursos para proporcionar a melhoria na 

qualidade que se deseja.  

Nós entendemos que o Plano Nacional de Educação tem esses objetivos bem 

ambiciosos, o que exige mais recursos, mais investimentos na educação. Aí nós 

temos uma situação bem crítica, um problema crônico, que é a questão do 
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financiamento da educação em nosso País, o que mostra que, dos recursos 

arrecadados em impostos, a União é o ente que mais arrecada, 57% dos recursos, 

os Estados, 25%, e os Municípios apenas 18%.  

Quando se parte para o investimento, a situação é bem diferente. Quem mais 

arrecada fica com mais dinheiro, a União, que aplica apenas 20% em investimentos 

em educação. Ou seja, ela arrecada mais, fica com a maior fatia e só aplica 20%. Os 

Estados aplicam 41%, e os Municípios, 39%. Nós já começamos a perceber que, 

nessa relação entre arrecadação e distribuição, a União não está cumprindo o art. 

211, que dispõe sobre a responsabilidade de exercer a função redistributiva dos 

recursos. A União arrecada e centraliza os recursos. E quem mais tem investido em 

nosso País, de fato, são os Estados e os Municípios, que têm pagado um preço 

altíssimo, não só na forma de valores financeiros, mas também na de cobranças 

feitas pelo Ministério Público e pela população de modo geral por serviços melhores 

e de qualidade. 

Estou trazendo aqui para reflexão só a Meta 1 do Plano Nacional de 

Educação, que trata da educação infantil, que é uma responsabilidade direta dos 

Municípios. Não teremos condição de cumprir a Meta 1, se a União não atuar de 

forma supletiva e redistributiva. 

De 2008 a 2015, houve um grande salto no número de matrículas em 

educação infantil no nosso País. Saímos de 1,7 milhões para 3 milhões de 

matrículas. Praticamente dobramos o número de matrículas em educação infantil 

nesse período, sem maiores recursos. Essa conta foi paga pelos Municípios, que por 

isso hoje vivem em situação de colapso financeiro na área educacional. Aumentou-

se muito a taxa de atendimento em relação à capacidade de financiamento. Daí o 

porquê dessa situação de desequilíbrio no que se refere ao financiamento da 

educação no País. 

Na pré-escola, que atende crianças entre 4 e 5 anos, em 2008, houve 4 

milhões 967 mil matrículas e, em 2015, esse número foi um pouco menor, 4 milhões 

916 mil matrículas. Segundo o que dispõe a Emenda nº 59, também aprovada por 

esta Casa, 100% das crianças deveriam estar matriculadas, mas ainda há mais de 

10% das crianças fora da escola — crianças que esta Casa reconheceu que tinham 

direito à matrícula, tinham que estar na escola, mas hoje não estão. 
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Quem são esses 10% de crianças que estão fora da escola em pleno 2016? 

São crianças quer moram em lugares de difícil acesso, zona rural, periferia, crianças 

em condições sociais desfavoráveis. Não é só questão de garantir vaga na escola, 

esses 10% que estão fora da escola necessitam de uma política de inclusão social. 

É uma questão muito mais séria e que exige muito mais capacidade de gestão e de 

financiamento do que a simples oferta de vaga no sistema de ensino. 

Este gráfico ilustra a evolução da taxa de frequência à escola de crianças de 

zero a 3 anos. O foco no mundo inteiro está sendo essa questão da primeira 

infância. Recentemente, eu e o Deputado Odorico estivemos em Harvard, fazendo 

um curso com os melhores pesquisadores do mundo sobre o desenvolvimento 

infantil de zero a 3 anos de idade, sobre a importância da primeira infância. Alguns 

países ignoram literalmente a atenção que deve ser dada a uma criança nessa faixa 

etária, e esse período define o sucesso de um cidadão ao longo de sua vida. Muitos 

problemas futuros de estresse e de depressão têm origem na primeira infância. Uma 

criança que foi submetida a uma situação de estresse tóxico vai ter sequelas para o 

resto da vida. Esse quadro pode até ser revertido, minimizado, mas a pessoa 

carrega para o resto da vida as sequelas. Em nosso País não estamos dando a 

devida importância e tratando com a devida seriedade a questão da primeira 

infância. 

No Brasil, em 14 anos, nós aumentamos de 10% para 24% o percentual de 

crianças atendidas na faixa etária de zero a 3 anos. Mas o Plano Nacional de 

Educação coloca que essa meta, nos próximos 10 anos, deveria ser no mínimo de 

50%. Para chegar a 50%, vamos ter que praticamente dobrar o número de crianças 

que hoje estamos atendendo. Como dobrar a capacidade de atendimento, sem 

poder aumentar investimentos? 

A PEC 241 vem nos dizer para esquecer tudo, rasgar o Plano Nacional de 

Educação, esquecer o compromisso social com as crianças do nosso País, porque 

não vamos poder fazer nenhum novo investimento. O Prefeito que prometer 

qualquer coisa na área de educação, durante a campanha política deste ano, estará 

enganando a população, porque, se essa PEC 241 for aprovada, ele não vai poder 

cumprir sua promessa por uma questão muito simples: ele não terá novo recurso 

para abrir uma nova turma de crianças no seu Município, quanto mais para pensar 
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num projeto autônomo de autoria do próprio Município. Essa é uma questão muito 

séria, que tem que ser objeto de preocupação de todo o povo brasileiro.  

Nesse quadro, é possível visualizar melhor a dívida que nós temos só com 

educação infantil. Eu não estou trazendo para a discussão nossa dívida com o 

ensino fundamental nem com algo muito maior, que é a qualidade da educação no 

nosso País, que já seria outra história. Eu estou falando de uma questão muito 

simples, que é o direito a uma vaga na escola. 

Esse gráfico mostra, qualquer pessoa compreende muito bem, que no caso 

da creche nós não conseguimos atender nem metade das crianças que nós 

deveríamos atender. Esse quadro, que traz dados mais atualizados, indica que 24% 

da população infantil está na creche, o que corresponde a 2 milhões e 500 crianças. 

Mas há um déficit no atendimento.  

O Mauro traz uma questão muito séria. De um lado, há a população que está 

envelhecendo, o que vai aumentar o custo para mantê-la e, do outro lado, há uma 

quantidade muito grande de crianças desassistidas. Elas não têm direito à escola. 

Então, são duas situações extremas que exigem financiamentos nas duas pontas. 

Nós sabemos que o lençol é curto. Mas nós não podemos cobrir um lado e descobrir 

o outro. É muito sério quando se tem uma meta pela frente de atender 2 milhões e 

600 mil crianças, mas se diz que não se pode criar nenhuma turma no sistema de 

ensino, que não se pode contratar nenhum novo professor pelos próximos 20 anos.  

Está-se condenando 2 milhões e 600 mil crianças a ficarem fora das escolas 

pelos próximos 20 anos. Aliás, o prazo delas é de apenas 3 anos. Se elas não 

tiverem acesso à creche aos 3 anos, já terão perdido essa etapa na vida delas. E 

não haverá como voltar atrás. Nós estamos falando do destino de crianças. Se nós 

não tomarmos uma atitude muito pensada e racional, nós poderemos condenar essa 

população a não ter o direito de acesso à escola no período certo. 

 Com relação à pré-escola, quase 82% das crianças estão atendidas, embora 

17% desse público ainda continue fora da escola. São quase 900 mil crianças que, 

pela lei, deveriam estar este ano na escola. Mesmo que todos os Municípios 

tivessem a maior boa vontade do mundo de investir além de 25% em educação, nós 

não teríamos condições de, em 1 ano, colocar todas essas crianças na escola. Essa 

é uma dívida social que nós gestores, Secretários Municipais de Educação, 
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Prefeitos, classe política, que somos corresponsáveis por esses resultados, temos 

com elas. 

Trazendo a situação para o momento atual, nós temos a realidade de que o 

PNE — Plano Nacional de Educação não foi cumprido nos seus dois primeiros anos. 

Pouquíssima coisa foi feita nesse planejamento, que foi traçado para 10 anos, 

aprovado por esta Casa.  

Nós reconhecemos que a crise econômica que vivemos é uma situação 

delicada que o País enfrenta, mas nós sabemos que quem tem sofrido mais e há 

mais tempo os impactos dessa crise econômica tem sido justamente o ente mais 

fraco, que é o Município.  

Apesar disso, os órgãos de controle, principalmente Ministério Público, 

Tribunais de Contas e sociedade, ampliaram as cobranças para os Planos 

Municipais de Educação. Uma das estratégias do Plano Nacional de Educação é a 

elaboração de Planos Municipais de Educação pelos Municípios, o que nós 

cumprimos. A única meta do Plano Nacional de Educação que foi cumprida 

plenamente foi a elaboração dos Planos de Educação Municipais pelos Municípios. 

Apesar de todos os problemas e críticas aos planos que foram elaborados, cada 

Município hoje tem seu plano municipal decenal. A partir dele, o Ministério Público 

passou a cobrar o cumprimento das metas que estão nos planos municipais. Só que 

os Municípios fizeram seus planos às cegas. Eles não tinham nenhuma garantia de 

que haveria novos recursos para a educação.  

Muitos educadores sonharam, muitos legisladores municipais aprovaram os 

sonhos desses educadores — esses planos — nas Câmaras Municipais. Atualmente 

os gestores têm os planos aprovados, mas não têm condições financeiras de 

viabilizar as metas incluídas nos planos. 

Aqui consideramos que apenas a implementação do CAQi — Custo Aluno 

Qualidade inicial seria uma forma de forçar a União a exercer sua função 

redistributiva. A UNDIME, juntamente com a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, tem lutado para que o Ministério da Educação regulamente urgentemente 

o CAQi. O prazo para essa regulamentação, pelo Plano Nacional de Educação, era 

24 de junho de 2016. Não houve nenhuma reunião no sentido de avançar nessa 

discussão para regularizar o CAQi. 
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Se isso tivesse acontecido, haveria este cenário, que é o que nós desejamos 

para a educação, um cenário em que a arrecadação corresponde ao investimento. A 

União arrecadaria 57%, mas ela teria que investir, no mínimo, um terço dessa 

arrecadação. Ou seja, 31% dos recursos do investimento em educação teriam que 

ser da União, exercendo assim sua função supletiva e redistributiva dos recursos 

arrecadados.  

Este seria um cenário ideal: a União entraria com 31%, os Estados, com 34% 

e os Municípios, com 35% dos recursos para manter a educação básica pública no 

nosso País.  

Concordo com o companheiro Mauro quando ele diz que haverá estagnação 

de investimento em educação pelo Governo Federal pelos próximos 20 anos. Isso 

inviabiliza qualquer meta do Plano Nacional de Educação ou qualquer política 

municipal de educação. Fere a autonomia do Município, já que os Municípios não 

terão mais autonomia para criar nenhum projeto novo na área da educação nem 

para expandir suas redes. 

Nos últimos 8 anos as despesas com manutenção realizada pela União 

cresceram na ordem de 117% acima da inflação. Se o limite for somente do 

crescimento ao crescimento da inflação, haverá, de entrada, perda dos recursos em 

educação. 

A PEC retira recursos diretamente da educação. Eu trago, já que o Deputado 

Danilo Forte questionou a fonte, a projeção para 2017 a 2025, que foi feita baseada 

na variação do PIB real e o IPCA. A projeção foi feita pela Consultoria de Orçamento 

e Fiscalização Financeira desta Casa, encomendado por pessoas ligadas à área da 

educação.  

Esta Casa produziu esse Estudo Técnico na Nota nº 11, de 2016. Essa nota 

técnica feita pela assessoria dos senhores mostra que, na área da educação, nos 10 

primeiros anos, nós vamos ter uma perda de 58 bilhões.  

A nossa educação está longe do padrão de qualidade que nós queremos. 

Milhões de crianças não têm acesso à escola, especificamente à creche e à pré-

escola. E mesmo assim nós estamos falando em retirar, nos próximos 10 anos, 58 

bilhões de um recurso que já não é suficiente.  
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Os Municípios estão enfrentando uma enorme dificuldade de garantir a lei do 

piso nacional dos professores aprovada por esta Casa. Muitos Municípios estão 

estourando os seus orçamentos do FUNDEB, em função do reajuste do piso dos 

professores, uma vez que a União não complementa esses recursos. Isso tem 

levado os Municípios a uma situação de dificuldade financeira e, consequentemente, 

ao descumprimento da lei ao não aplicar o piso.  

Lembro, para reflexão dos senhores, que a saída para os países que 

enfrentaram grandes crises econômicas e situações desfavoráveis foi investimento 

em educação. Eles saíram do buraco optando em investir fortemente em educação. 

Nenhuma nação consegue chegar a um patamar satisfatório de desenvolvimento 

sem investimento forte em educação.  

Com a aprovação dessa PEC, e diante da crise econômica no Brasil, a 

primeira providência será cortar recursos para as áreas da educação e da saúde. Ou 

seja, nós estamos indo na contramão da história mundial.  

Deixo esse assunto para a reflexão dos senhores.  

Muito obrigado. Boa tarde.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Muito obrigado, meu 

conterrâneo Alessio Costa Lima.  

Passo a palavra ao Prof. Bernard Appy, Diretor do Centro de Cidadania 

Fiscal, por 20 minutos.  

O SR. BERNARD APPY - Boa tarde a todos.  

Quero agradecer pelo convite para participar desta reunião que acho 

importantíssima. Cumprimento o Deputado Danilo Forte, Presidente da Comissão; o 

Deputado Darcísio Perondi, Relator, e, em nome deles, todos os demais Deputados 

presentes. 

Na verdade, vou começar a falar um pouco dessa PEC que veio com nome 

de Novo Regime Fiscal. Pode parecer um pouco pretensioso o nome, mas, na 

verdade, não é. De fato, essa PEC propõe mudança do regime fiscal brasileiro, no 

meu ponto de vista, para melhor.  

Eu queria tratar um pouco disso sob três pontos de vista distintos.  

O primeiro, o que as pessoas mais falam, diz respeito à trajetória fiscal do 

País. Para entender o que eu estou falando, nós precisamos olhar um pouco para 
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trás. Se nós observarmos as despesas primárias, não as financeiras, da União de 

1997 até 2015, que são os dados atualmente disponíveis no Tesouro Nacional, nós 

vemos que elas passaram, em termos reais, de cerca de 400 bilhões de reais para 

quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais, ou seja, elas quase triplicaram nesse período 

de 18 anos, que vai de 1997 a 2015. 

Quando nós olhamos a taxa de crescimento, e esse é um ponto importante — 

eu peguei esse dado só até 2014, porque os dados de 2015 são distorcidos, já que 

se pagou atrasado de um lado, atrasou-se o pagamento de outro —, percebemos 

que a despesa primária total da União cresceu em média 6,2%, em termos reais, ao 

ano. Ou seja, todo ano, a despesa primária da União cresceu 6% acima da inflação 

no período de 17 anos, que vai de 1997 a 2014.  

Infelizmente, o PIB brasileiro não tem crescido a 6% ao ano. Infelizmente, o 

PIB brasileiro, de fato, não tem potencial hoje, como está o Brasil, de crescer 6% ao 

ano. Esse crescimento é geral. Os benefícios previdenciários mais os benefícios 

assistenciais para idosos e deficientes, que representam quase 42% da despesa 

total da União, cresceram mais de 7% real ao ano. Todas as outras categorias 

cresceram acima de 6%, exceto pessoal, que cresceu 3,7% em termos reais ao ano. 

Foi a única despesa que cresceu, mais ou menos, em linha com o crescimento do 

PIB.  

Obviamente, a grande questão é a seguinte: se nós mantivermos o regime 

fiscal atual, o que acontecerá com o Brasil? Essa é a pergunta que nós temos que 

fazer, essa é a pergunta relevante para se analisar esta PEC. Não temos que olhá-la 

do ponto de vista do detalhe, vamos olhá-la no todo. O todo é dizer que o Brasil não 

suporta a situação do jeito que está. 

Eu trouxe aqui algumas simulações. A primeira delas foi feita pelo mercado 

financeiro a respeito do que acontece com a dívida bruta do Governo, se nada for 

feito. Essa linha vermelha representa a situação atual, se assim for mantida. Mantida 

a situação atual, a dívida bruta do Governo, que terminou o ano passado em 66% do 

PIB, chegará, em 2025, a mais de 110% do PIB. Ela cresce de forma absolutamente 

explosiva.  

Eu peguei outra trajetória, que é a projeção mais generosa e mais otimista 

que eu conheço, é o mesmo gráfico anterior, de um técnico do IBRE — FGV do Rio 
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de Janeiro. Na projeção mais otimista de todas, a dívida pública cresce, estoura e 

chega a 95% do PIB.  

Os dois gráficos mostram o que acontece se for aprovada a PEC. Nos dois 

gráficos, mostra-se que a dívida pública se estabiliza e começa a cair. No cenário 

mais conservador, cai menos; num cenário mais otimista, cai mais.  

É disso que nós estamos falando. Discutir a aprovação desta PEC é o 

equivalente a discutir se nós queremos que o Brasil caminhe para uma trajetória de 

dívida pública explosiva ou nós queremos que o Brasil caminhe para uma trajetória 

de solvência fiscal. É essa a questão que está colocada. Eu acho fundamental 

termos isso em mente quando está sendo feito este debate.  

Ficar olhando os detalhes da PEC, setores específicos, e não olhar o todo, do 

meu ponto de vista, é um grande erro. Eu — aliás, há muito tempo — defendo que o 

Brasil tem que ter, como forma de gerir a política fiscal, controle de despesa. É a 

forma, de fato, de se fazer política fiscal.  

Há mais um ponto, que eu acho extremamente importante para entendermos 

a necessidade da aprovação desta PEC. Esse gráfico eu o chamo de ciclo virtuoso 

do ajuste fiscal. Se for feito o ajuste fiscal, se o Brasil caminhar para uma trajetória 

em que se vê que o setor público é solvente, que a dívida pública não explode, isso 

tem um efeito muito grande do ponto de vista de confiança, tem um efeito muito 

grande do ponto de vista dos juros de longo prazo, o custo de capital no Brasil é 

altíssimo, e — pela melhora da confiança, pela redução dos juros e do custo de 

capital — tem um efeito positivo sobre o investimento e sobre o crédito no País. O 

aumento do investimento do crédito faz com que a economia possa crescer mais, e 

um maior crescimento da economia favorece o ajuste fiscal. 

Existe — isso é importantíssimo ter em mente — um benefício que se 

realimenta quando se caminha para uma situação fiscal de solvência. Se a 

percepção da sociedade for claramente de que o setor público é solvente, cria-se um 

círculo virtuoso, em que a solvência fiscal ajuda o crescimento da economia, e o 

crescimento da economia ajuda a solvência fiscal no longo prazo. 

Em contrapartida, a não realização do ajuste fiscal, ou seja, a manutenção do 

status quo, tem o efeito exatamente oposto. Ele leva a uma piora da confiança, ele 

leva, inevitavelmente, a uma alta de juros de mercado — não importa onde o Banco 
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Central coloca os juros, o mercado vai colocar os juros lá em cima —, leva a uma 

alta dos juros imediatamente, leva a uma queda no investimento, a uma piora do 

crédito, leva à estagnação econômica. E a estagnação econômica baixa as receitas 

públicas e dificulta o ajuste fiscal. 

Esta é uma questão extremamente importante para discutirmos a PEC: não 

se pode olhar a trajetória das despesas públicas considerando que a não aprovação 

da PEC é igual à aprovação da PEC. A não aprovação da PEC, a manutenção do 

status quo, é uma situação na qual a economia brasileira caminha para uma 

trajetória de estagnação. A economia brasileira caminhando para uma trajetória de 

estagnação não vai gerar receita para financiar políticas públicas. As pessoas 

podem questionar: “Durante o período de vigência da PEC, as despesas de saúde e 

educação talvez fossem menores do que seriam se a regra não fosse alterada.” 

Talvez seja verdade. Nem sei se é. Mas eu tenho certeza absoluta de que no final 

do período de vigência da PEC as condições financeiras vão permitir um aumento 

muito maior das despesas com saúde e educação e das despesas públicas em geral 

do que se a PEC não for aprovada, se tudo for mantido como está.  

Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para entendermos o 

que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos querendo que o País entre numa 

trajetória virtuosa ou estamos querendo que o País entre numa trajetória de 

estagnação? Se o País entrar numa trajetória de estagnação — porque a área 

política do País é incapaz de conter o crescimento das despesas, porque a área 

política do País é incapaz de conter o crescimento da dívida pública —, o custo de 

longo prazo será altíssimo, muito maior do que o custo de curto prazo de, se for 

aprovado o que está sendo proposto nessa PEC. 

Alguém pode perguntar o seguinte: a PEC que limita o crescimento dos 

gastos é a única alternativa de ajuste fiscal? Eu vou dizer que “não”. Existem duas 

outras trajetórias possíveis.  

A primeira alternativa de ajuste é o aumento da carga tributária. Podemos 

decidir — e acho que é uma opção política válida — se queremos aumentar a carga 

tributária. E aqui nós estamos falando em um aumento grande, para poder impedir 

que o setor público se torne insolvente. Mas o aumento da carga tributária tem 

custo. Num País que já tem uma carga tributária muito elevada para o seu grau de 
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desenvolvimento, esse aumento tem impacto sobre o potencial de crescimento do 

País. É importante entender isso. Do ponto de vista do crescimento, o ajuste feito via 

gasto tende a ser mais positivo que o ajuste feito via aumento de carga tributária. E 

isso está absolutamente estabelecido na literatura e nas experiências internacionais. 

Há outra trajetória possível? Sim: é não fazer nada. Não fazer nada, a inação. 

Manter tudo como está significa, no caso brasileiro, caminhar para uma trajetória de 

insolvência do setor público. Quero ser absolutamente claro. Nós não estamos 

nesse ponto ainda, graças a Deus, mas nós estamos falando que, num período de 5 

anos a 10 anos, o País se torna insolvente. Numa situação dessas, há duas saídas 

possíveis.  

Uma é o que se chama de situação de dominância fiscal. As pessoas 

começam a fugir da dívida pública, a fugir da moeda nacional, começam a caminhar 

para dólar, para ativos reais, a inflação explode, e o Banco Central chega à 

conclusão de que não adianta colocar juro no céu, porque isso piora a trajetória das 

contas públicas, e nós temos uma explosão da inflação. E, na explosão da inflação, 

a dívida pública acaba sendo desvalorizada. É uma alternativa, mas é uma 

explosão. Nós não estamos fazendo de um pequeno aumento de inflação. Nós 

estamos fazendo um aumento brutal de inflação, que faria o ajuste. 

Existe uma segunda alternativa, que é o calote da dívida pública, algo 

semelhante ao que aconteceu no Plano Collor, por exemplo. É uma alternativa para 

resolver o problema da explosão da dívida pública, se nada for feito do ponto de 

vista da trajetória fiscal do Governo. 

Algumas pessoas podem dizer: “Não, mas a gente pode baixar os juros no 

País”. Os juros no Brasil são altos? São. São muito altos para parâmetros 

internacionais, é verdade. A grande questão é que baixar artificialmente os juros não 

funciona, baixar artificialmente os juros gera inflação. E, provavelmente, a principal 

causa — talvez, não a única — dos juros altos no Brasil é o próprio desajuste fiscal. 

Não tem como. Se se quer baixar juros no País, há que se mudar a trajetória das 

finanças públicas. É a única forma de fazer isso de forma consistente. Qualquer 

outra forma de fazer isso, artificialmente, gera inflação. Não é o que nós queremos 

para o nosso País. Eu acho que isso daqui ressalta um pouco a importância do que 

está sendo discutido.  
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O segundo ponto que quero destacar é que essa PEC não afeta só a 

trajetória fiscal do País. Ela afeta também a qualidade da política fiscal. E sobre isso 

eu queria falar sobre algumas questões. Por exemplo, o atual modelo de gestão 

fiscal no Brasil tem algumas características muito negativas. Primeira, ele é 

extremamente procíclico. O modelo do regime fiscal brasileiro atual é procíclico. O 

que isso significa? Quando a economia vai bem, ele não só abre espaço, mas obriga 

o Governo a gastar mais e, quando a economia vai mal, ele corta o espaço do 

Governo para gastar. Isso, na verdade, é péssimo, porque o Governo deveria ter um 

papel estabilizador, ele deveria poupar em período de crescimento e gastar em 

período de desaceleração. É isso que diz a boa teoria de finanças públicas.  

No entanto, o nosso regime fiscal é extremamente procíclico. Por quê? Por 

um lado, por causa da vinculação de receitas. Na hora em que se diz: “você tem que 

gastar ‘x’% da receita em saúde; ‘x’% em educação”, automaticamente, a economia 

cresce e, obrigatoriamente, gasta-se mais em saúde e em educação, quando se 

deveria gastar bem, mas também poupar uma parte, para se gastar em período de 

desaceleração. 

O próprio regime de meta de superávit primário é procíclico. Por quê? Quando 

a economia vai bem, arrecada-se mais e pode-se gastar mais. Quando a economia 

vai mal, tem-se que cortar o gasto para cumprir a meta de superávit primário. Ele 

também não é um bom modelo de gestão de finanças públicas. Um modelo de 

controle de despesas é muito melhor do que um modelo de superávit primário.  

E temos também um problema extremamente sério de rigidez do gasto. 

Obviamente, há uma participação muito grande no Orçamento de despesas que tem 

regras predeterminadas, como Previdência. É obrigatório se gastar. Há a regra e 

tem-se que cumpri-la. Há muita rigidez na despesa de pessoal, é praticamente 

impossível reduzir a despesa de pessoal no Brasil. É muito mais do que em outros 

países, quero deixar isso claro.  

E há, obviamente, o problema de vinculação de receitas. Hoje, no Brasil, 

menos de 10% do total do Orçamento pode ser efetivamente gerido. O resto está 

todo pré-alocado. 

Essa situação leva a uma forma de gestão das finanças públicas muito 

negativa. O que acontece? Em períodos de crescimento, o Governo gasta mais, é 
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obrigado a gastar mais. Ele tem espaço, é obrigado a gastar mais. Vem a 

desaceleração da economia. Como há muita rigidez, não se consegue cortar a maior 

parte dos gastos. E como no período de crescimento criaram-se muitos gastos 

rígidos, por exemplo, gastos com mais benefícios previdenciários, mais gasto com 

pessoal, que não se consegue cortar quando vem a desaceleração. O que o 

Governo faz quando vem a desaceleração? Ele tem que fazer o ajuste de alguma 

forma. Historicamente, nas últimas décadas, o Governo tem feito o ajuste via corte 

de investimentos públicos e via aumento da carga tributária.  

Com este gráfico, se considerarmos o período de 1991 a 2015, notamos que 

a despesa primária da União, que é a linha azul no eixo esquerdo, vem crescendo 

constantemente proporcionalmente ao PIB e com algumas flutuações. 

Constantemente, entra governo, sai governo, ela vem crescendo. É aquele 

crescimento real de 6% ao ano, aqui como porcentagem do PIB. 

A carga tributária também cresceu muito nesse período. Ela passou de 23,4% 

do PIB, em 1991, para 32,7% do PIB em 2015. O Governo do Brasil só não estourou 

do ponto de vista fiscal porque houve aumento brutal da carga tributária. 

Agora, se eu tenho um modelo em que no período de crescimento eu gasto 

mais e no período de desaceleração eu faço ajuste via aumento de carga tributária e 

corte de investimento, é péssimo para o crescimento do País. Péssimo! A carga 

tributária crescente coloca o risco constante de as empresas terem que pagar mais, 

o que prejudica o investimento, e o baixo investimento público também é ruim para o 

crescimento do País. 

Para que se tenha uma ideia, em 2013, antes do ajuste, o total das despesas 

da União, de Estados e Municípios em investimento público foi 2,7% do PIB. O País 

arrecada 33% do PIB de carga tributária e, por ter ainda um déficit primário, gasta 

aproximadamente 36% do PIB. Desses 36%, ele consegue gastar 2,7% do PIB com 

investimento em melhoria de infraestrutura, que é o que gera potencial de 

crescimento para o País. É óbvio que temos um problema. E por que ele gasta 

pouco com investimento? Exatamente porque todo o orçamento está engessado em 

uma série de despesas que fecham o espaço para investimento. 

Gostaria de mostrar, muito rapidamente, que a produtividade do trabalho no 

Brasil está estagnada. No gráfico, a linha vermelha representa a Coreia do Sul; a 
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linha azul, o Brasil. A produtividade do trabalho no Brasil estagnou nos últimos 20, 

30 anos, está parada, e certamente esse desenho de política fiscal explica parte 

dessa estagnação da produtividade. E, sem aumento de produtividade, não há 

crescimento. 

Por fim, eu gostaria de destacar um último ponto, que é a relevância do 

Orçamento. Há um problema. O atual modelo de gestão fiscal, baseado em metas 

de superávit primário e um monte de vinculações de receitas, leva à fragmentação 

do debate da política fiscal. Esta tem sido, na prática, a característica, eu diria, dos 

últimos 20 anos, desde a Constituição de 1988. O que acontece? Muitas vezes, 

decisões extremamente relevantes do ponto de vista do gasto são tomadas sem que 

se olhe como ele será financiado. Vou dar dois exemplos recentes. A regra 85/95, a 

longo prazo, tem um custo relevante para as despesas da Previdência e foi 

aprovada sem que ninguém dissesse como seria financiada: “Aprovamos, criamos o 

gasto, e depois vamos ver como financiá-lo”. O outro exemplo são os próprios 10% 

do PIB para a educação pública, que está no Plano Nacional de Educação. Hoje são 

gastos 6% do PIB, foi aprovado o gasto de 10% do PIB e ninguém disse de onde 

viriam os recursos. É um problema. 

É fácil criar gasto sem dizer como será financiado. É fácil olhar a despesa, o 

lado positivo da despesa, sem olhar o lado negativo de como ela será financiada. 

Como essa fragmentação da discussão da política fiscal é rebatida no Brasil? Nos 

períodos de crescimento, tudo bem, acomoda-se, porque a receita está crescendo. 

Quando vem a recessão, aquela despesa que foi criada não tem como ser 

financiada e torna-se obrigatório aumentar a carga tributária. Sobra para o Executivo 

ter que bancar um aumento de carga tributária, para poder encaixar o aumento das 

despesas públicas que foram criadas no período de crescimento, sem olhar a 

trajetória de longo prazo da política fiscal. 

Eu gostaria de dizer uma coisa importante. Como não há um debate efetivo 

sobre a prioridade das políticas públicas e seu financiamento, a discussão do 

Orçamento Público torna-se irrelevante. Por quê? Porque, se já está tudo amarrado, 

o Congresso não tem que discutir o que é prioritário. Já está decidido o que vai para 

a saúde, o que vai para a educação, e a regra da Previdência já está dada. Sobra 

para o Congresso discutir emenda parlamentar. Mas emenda parlamentar não é a 
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parte relevante do Orçamento, vamos ser bem claros! Pode ser relevante para cada 

um dos Parlamentares, nas suas bases. Não estou questionando isso. O que estou 

questionando é que ninguém olha o todo. Quem é que olha o todo? Quem é que 

olha como aquilo que foi aprovado e criado como despesa encaixa no orçamento 

como um todo no longo prazo, num horizonte de longo prazo? 

Isso, creio, é uma mudança importante, trazida pela PEC do Gasto. Quando 

se tem um limite para a despesa pública, exige-se que o Congresso defina 

prioridades. O Congresso tem que dizer: “Isso é mais importante do que aquilo. 

Saúde e educação são mais importantes do que aposentadoria precoce e do que 

aumentar o salário de servidores de alta renda”. Isso significa definir prioridades. 

Isso, na verdade, fortalece o Congresso, fortalece o debate democrático. 

Nós temos hoje um modelo de gestão fiscal no Brasil que joga para debaixo 

do pano o debate democrático mais relevante: quais as prioridades das políticas 

públicas e como elas serão financiadas. É este o debate mais importante que o 

Parlamento deve fazer, e que não há no Brasil, pelo nosso modelo de hoje. Na hora 

em que temos um limite de gasto, passamos a ter definido o que é prioritário e o que 

não é. Vocês querem a minha opinião? Saúde e educação são muito importantes, 

mas, se elas são importantes, então tenho que mostrar o que é menos importante do 

que as duas. Eu não posso dizer que elas são importantes e não dizer o que é 

menos importante. Se tudo é importante, nada é importante. Esse é o ponto 

relevante que temos que ter nesta discussão que estamos fazendo. 

Há um ponto a mais: se eu aceito a regra de vinculação, que foi aprovada 

pelo Congresso Nacional no passado, estou dizendo que as Legislaturas passadas 

valem mais que a Legislatura presente. Se os Parlamentares do passado decidiram 

quanto eu devo gastar em saúde e educação, e eu retiro essa parcela de decisão 

desta Legislatura, estarei dizendo: “Olha, os Deputados do presente, os 

Parlamentares do presente, são menos importantes que os Parlamentares do 

passado”. E eu não acho que o sejam, ou pelo menos não deveriam sê-lo na 

definição de prioridades. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Peço que V.Sa. conclua. 

O SR. BERNARD APPY - Vou concluir, Sr. Presidente. Estou chegando ao 

fim. Eu acho que é pouco... 
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Rapidamente, então, eu acho que a PEC tem vários aspectos positivos. Como 

eu disse, ela viabiliza uma trajetória sustentável para a dívida pública, gera um 

círculo virtuoso de crescimento, elimina grande parte do caráter pro-cíclico da rigidez 

do regime fiscal atual e fortalece o Congresso no debate democrático do que é 

prioritário e obviamente do que não é prioritário. Eu acho que esse é o ponto.  

Existem aperfeiçoamentos a fazer? Eu diria que sim. Eu acho que ela poderia 

ser melhorada. Primeiro, eu acho que o regime deveria ser permanente e não 

temporário, obviamente não com crescimento real zero. Devo deixar isso 

absolutamente claro. O crescimento real zero é para um período inicial em que o 

Governo está quebrado. Superada essa fase inicial, deveria haver uma taxa de 

crescimento de despesas, que fosse fixada a cada Legislatura, a cada PPA, por 

exemplo, e valesse para os próximos 4 anos. E, na hora em que isso fosse definido, 

o Congresso decidiria: “Eu quero ter mais despesa e mais carga tributária, quero ter 

um ritmo menor de crescimento de despesa e menos carga tributária”. É uma 

decisão democrática que deve ser feita. 

Segundo, penso que o modelo deveria ser completado pela 

institucionalização do debate sobre a política fiscal, com foco no longo prazo. No 

Brasil, nós temos que sair dessa discussão da política fiscal do ano e olhar a da 

década, como, aliás, fazem os outros países do mundo. 

Nos Estados Unidos, todo projeto que passa pelo Congresso passa pelo 

Congressional Budget Office, que é uma instituição independente que faz projeções 

fiscais, e o que eles projetam não é o impacto no ano, é o impacto em 10 anos. A 

discussão de qualquer projeto que tem impacto fiscal lá é feita sobre o impacto em 

10 anos, e não o impacto no ano. E aí se desloca e pergunta: “Como eu consigo 

gerir a política pública de forma a que o País seja solvente no longo prazo, 

priorizando o que eu acho importante, tirando a prioridade do que eu não acho 

importante e decidindo se quero mais carga tributária e mais gasto público ou menos 

carga tributária e menos gasto público?” Este é o debate democrático relevante. E 

acho que a PEC 241 cria as condições para começarmos a ter esse debate no País.  

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Bernard Appy.  
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Conforme determina o Regimento, passo agora a palavra ao Relator da PEC 

241-A, o Deputado Darcísio Perondi. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Quero cumprimentar o líder da 

educação nacional, o prof. Alessio, Mauro Junqueira, Líder dos Secretários 

Municipais de Saúde, que representa também aqui os CONASS Estaduais, esse 

extraordinário técnico da Esplanada há décadas, o Arionaldo, o meu querido 

Presidente Danilo Forte, e o Bernard Appy, um profundo conhecedor da 

macroeconomia brasileira e do Orçamento Público, porque serviu e trabalhou para a 

República, acho que nos últimos 15 a 20 anos.  

O SR. BERNARD APPY - Por aí. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Seis anos e meio, é um estudioso, 

então, é um belíssimo quadro.  

Bom seria se não precisássemos fazer ajuste fiscal. Isso seria o ideal, mas 

não é o ideal. Nos últimos 7 anos, o Bernard Appy apontou que aumentou o gasto, a 

despesa primária, de forma extraordinária — 50% acima da inflação nos últimos 7 

anos! —, o que entrou e o que saiu das despesas primárias federais, e que a receita 

cresceu 17%. E, se voltarmos 25 anos, como ele disse, cresceria 6%. 

O SR. BERNARD APPY - Seis por cento ao ano é despesa real. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Seis por cento ao ano é despesa 

real, despesa do PIB, deixa a inflação de lado. Iria quebrar! Não vou discutir todos 

os programas dos últimos 7 anos, se bem feitos ou malfeitos, hiperdimensionados 

ou não. E chegou à pré-insolvência!  

Esse Governo fez ainda um superávit fiscal, há uns 4 anos. Mas, nos últimos 

3 anos, afundou, afundou! E essa crise é interna. Há algumas coisas de influência 

externa, algumas, mas ela é interna, por erros de mão, erros na macroeconomia, 

gastos, gastos e gastos. Esqueceram-se de Homero, antes de Cristo, que dizia: 

“Administrar é não gastar mais do que arrecada, é cuidar do dinheiro público mais do 

que o seu”. Isso foi completamente esquecido. O Governo anterior percebeu isso e, 

no ano passado, fez um ajuste fiscal, meio ambivalente. Mas o Congresso não 

entendeu, e o próprio partido da Presidente boicotou, sabotou, e não se avançou. 

Houve isso. Há também a ameaça real, crescente, da janela demográfica, que se 

fecha em mais 15 anos, quando vamos ter menos jovens trabalhando e mais 
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aposentados — que bom, vamos viver mais! — mais o custo explosivo da 

Previdência, que foi aqui mencionado. 

Eu assisti ao Ministro Diogo, na audiência pública de quarta-feira, que 

apresentou um extraordinário quadro da República que serviu ao Governo anterior e 

foi mantido no atual Governo interino. Foi mantido. E ele foi claro: “O País colapsa 

em 4 anos”. Colapsa em 4 anos, gente! Como o Rio de Janeiro, que não está 

pagando, o Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais e outros Estados. Colapsa! 

Não haverá dinheiro! Aí vai entrar na dominância fiscal, ou na inflação, ou num 

Plano Collor. Vai ser esse o caminho. Então, essa é uma necessidade, para não 

colapsar. É isso que vai ser feito.  

E esta PEC não é abrupta, não pode ser um band-aid, que só vai resolver um 

pouquinho, e também não pode ser cirúrgica e matar o paciente na mesa. Por isso, 

seu prazo é de 20 anos, mas pode mudar para 10. As inteligências da Câmara e da 

Fazenda estão estudando isso. Ele deu uma ideia, que está sendo analisada. No 

nono ano pode ser mudado o indexador. Pode sair o IPCA, pode entrar mais alguma 

coisa, ou não. Dívida interna bruta, quem paga, quem financia? É só o ricaço do 

Japão, que investe aqui um pouco, ou é a viúva ou o pequeno poupador ou todos 

nós, que colocamos nosso dinheirinho no banco — quem tem —, que o pega e 

aplica? Além dos fundos de pensão, que também financiam a dívida. Então, não é 

só o banqueiro. Queria, depois, uma explicação sua sobre isso. 

Logo, temos uma chance. Quando ele fala de “tragédia desastrada” ou 

“virtuosa”, quer dizer que daqui a 4 anos não se terá mais nada. Aí vai ser pior, meu 

caro Alessio. Então, isso se impõe. Isso se impõe. Esta Casa tem que pensar muito. 

Tudo é bom! Mas será que tudo é bom mesmo? Eu vou fazer umas perguntas. 

Posso fazer perguntas, não é?  

Para o Alessio: tudo é bom... O gasto federal... O Governo Federal não 

poderia priorizar mais o ensino fundamental, que é a base da casa, e menos o 

ensino superior? O art. 102 da PEC 241 faz algumas exceções fundamentais para 

proteger o financiamento da educação — fundamentais! Lá adiante, você vai poder 

responder o que você não respondeu. 

Quero perguntar para o Alessio e para o Bernard Appy: congelar é não ter 

nenhum aumento? Quando o salário é aumentado pela inflação, ele continua 
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congelado ou não? Eu não sei se é terrorismo. Acho que terrorismo não é, mas teria 

que definir bem o que é congelamento. As classes ganham conforme a inflação e 

querem um pouco mais. Mas o salário, quando ganha... Congelado é quando não 

tem... acredito eu. Eu quero que o Alessio e o Bernard Appy expliquem isso melhor.  

Outra coisa: está piorando o País, estão piorando as contas. Será o fim do 

mundo se agora não entendermos isso. Na área da saúde, meus caros Mauro 

Junqueira e Arionaldo: se tivesse ficado a Emenda nº 29, nós teríamos esse buraco 

que temos hoje de 16 bilhões que o Mauro Junqueira colocou? E, com a Emenda nº 

86, o que aconteceu? Eu vivi a luta da Emenda nº 29. Eu vivi a luta do Saúde+10. 

Aqui estão inúmeros companheiros, de todos os partidos, que participaram dessa 

luta. Nós queríamos o Saúde+10. Nós estávamos avançando, mas não sabíamos do 

descalabro fiscal e da penúria fiscal. Os Consultores da Casa já nos avisavam, há 2 

anos, que não haveria a receita corrente bruta e que a receita corrente líquida seria 

pior ainda, porque se avizinhava um quadro fiscal, mas não neste nível de um 

cheque especial de 170 bilhões e uma dívida bruta que vai chegar a 70%. E, se 

nada for feito, vai chegar a 100%. Se for razoável, chega a 90%, com o custo brutal 

das viuvinhas que estão financiando, dos funcionários de fundos de pensão e dos 

bancos.  

Nós estávamos avançando e aprovamos a receita líquida. Discutimos que, se 

caísse a arrecadação, nós sofreríamos, mas a votamos. O Governo, assustado, em 

2014, usou o seu exército e aproveitou a emenda impositiva que nós mandamos 

para o Senado só com um ponto da receita corrente líquida; e o Governo foi 

estratégico, diabólico, e convenceu o Senado. Aliás, os Senadores do meu partido 

ajudaram muito, porque o Líder era um Senador que nós não conseguimos 

convencer. E o Governo mudou o piso da saúde sem consultar a sociedade, sem 

consultar o Conselho Municipal de Saúde, sem consultar o Conselho Estadual de 

Saúde, sem consultar o Conselho Nacional, sem consultar o CONASS, sem 

consultar o CONASEMS, e colocou essa pedra na nossa garganta sem azeite. O 

Senado aprovou a receita corrente líquida e começou com 13,3 este ano, ano que 

vem será de 13,7, acabando em 15. O resultado é que o piso mínimo, neste ano de 

gastos, é de 84 bilhões, sendo capaz de ir a 85 bilhões, 86 bilhões. Esse é o grande 

buraco!  
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A culpa foi da precipitação e da ação diabólica. O Senador Humberto Costa 

tentou nos ajudar. O brilhante Rogério Carvalho tentou nos ajudar. Na última reunião 

no Palácio, com a Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, com a Ideli Salvatti, 

Ministra das Relações Institucionais, e com o Dyogo Henrique de Oliveira, 

Secretário-Executivo da Fazenda, a Miriam levantou e disse: “Está decidido. Nós 

vamos implantar esse piso, porque o Governo não tem mais dinheiro”. E estão aí o 

piso e o buraco! Então, o buraco que existe hoje na saúde tem um responsável. Foi 

o Governo que exigiu, e esta Casa pode consertar. A proposta da PEC ajuda, 

conserta, no início, a gravidade da situação da receita corrente líquida, que está nos 

tomando. Ela não congela. Mas é óbvio que não pode ficar em 84 bilhões. 

E dirijo-me ao Mauro Junqueira: coloque aí três ou quatro propostas, sendo a 

pior de 84 bilhões, que você não quer, e outras melhores; coloque três ou quatro 

propostas, para nós começarmos a pensar ainda aqui. Mas o buraco da saúde este 

ano tem um responsável. O que o Governo impôs pela emenda impositiva esta Casa 

não conseguiu entender. 

O brilhante Subtenente Gonzaga — é o seu primeiro mandato, né? — votou 

pela proposta do Governo, porque ele recém-chegou. O companheiro Thiago 

Peixoto recém-chegou também e votou pelo Governo. Os Deputados Altineu Côrtes 

e Carlos Marun votaram pela proposta do Governo, que a impôs no Senado. É difícil 

entender isto: apenas 35 Deputados, que olhavam para saúde, votaram contra si, 

votaram contra as emendas impositivas. Olhem a barbaridade! Então, vamos tentar 

consertar. Mas, frente a esse colapso, todos vão ser culpados. E eu asseguro: o 

dinheiro da saúde não vai diminuir e não haverá corte; o dinheiro da educação não 

vai diminuir e não haverá corte. 

Vamos apostar, meu caro líder da educação, que o País sairá da maior 

depressão econômica da sua história: recessões repetidas, PIBs negativos, 

desemprego galopante, que dobrou em 7 anos, inflação alta, população endividada, 

empresários demitindo ou não investindo, dívida bruta crescendo. Nós vamos ficar 

nesse ciclo trágico? Se não sairmos disso, não haverá dinheiro no futuro e a 

arrecadação dos Municípios vai continuar diminuindo. 

Para tranquilizá-lo, meu caro Secretário da Saúde, nós achamos que, já no 

ano que vem, recuperaremos um pouco o PIB. Ele sairá do negativo e vai a 1,5%, 
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talvez vá até a 2% e, no outro ano, melhora. A economia começa a melhorar e os 

Srs. Prefeitos terão mais retorno também, vai haver mais recursos. Isso é para 

resolver a economia como um todo, mas, acima de tudo, é para preservar o nosso 

dinheiro, o nosso emprego, a aposentadoria dos nossos avós e a nossa e para evitar 

o colapso a que quase chegamos com o Collor, a que a Grécia chegou. Portugal e 

Espanha revisaram o custo da educação. Há professores em casa recebendo a 

metade. Fecharam também. Portugal fechou. Quando se chega a esse ponto... 

Vou fechar com um exemplo bem simples: numa casa, em que a mulher é 

chefe de família ou o homem é chefe de família, se alguém perde o emprego, já cai 

a receita, cai o salário. Às vezes, a família se desequilibra e gasta muito: ganha 4 mil 

por mês acumulado, gasta no outro mês 2 mil, depois gasta mais 2 mil; daí queima 

os cinco cartões de crédito, incluindo os das lojas, e queima os cheques especiais. E 

o que ela tem que fazer? Vender o carro, deixar o carro na garagem e andar de 

ônibus. Ou vender a casa e vai morar de aluguel. De repente, vai morar com a mãe 

e com pai.  

Numa empresa, é a mesma coisa quando ela perde o controle. Aí há muitas 

influências. Há a influência também dos erros macroeconômicos, que às vezes nós 

também desta Casa temos culpa. E este é o momento de tomar a providência. Vai 

passar pela boa política, pela coragem, pela autonomia e pelo estudo do Congresso 

Nacional. Temos que evitar o colapso. Temos que olhar o presente e olhar o futuro.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Sr. Relator.  

Conforme manda o Regimento, vou conceder 3 minutos a cada um dos 

palestrantes, para responderem ao Relator, e, posteriormente, abrirei a palavra aos 

Deputados e líderes inscritos.  

Eu só quero fazer aqui um questionamento rápido para complementar, que é 

o seguinte: muito cuidado com estimativa de crescimento futuro da economia, 

porque, na situação atual, estamos com o PIB negativo. E o que eu achei engraçado 

e coincidente é que tanto a educação, que tem 10% ao ano, como a saúde, que tem 

13,2% atualmente — e a emenda nossa era para chegar a 15% —, chegam ao 

mesmo número, em 10 anos, em termos de perda: 58 bilhões. Eu acho que essas 

estimativas têm que ser melhor avaliadas para poderem anunciar essa perda, que 
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eu acho não é vulnerável. Então, é uma coincidência muito forte. Eu acho inclusive 

que, com o PIB negativo, não pode haver perda.  

Então, passo a palavra aos oradores inscritos. O primeiro, que foi questionado 

pelo Relator, é o Alessio, meu conterrâneo. 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Eu entendo, Deputado Darcísio Perondi, que 

a situação da crise econômica é grave, urgente, que tem que ser feito um esforço no 

sentido de controlar essa questão da recessão e tem que ser feito um esforço 

também no sentido da redução de gastos, despesas e, acima de tudo, dos 

desperdícios dos Governos nas três instâncias. Só que não dá para fazer isso, não 

dá para fazer o congelamento dos limites de despesas de forma linear, como propõe 

a PEC. Então, acho que podemos avançar, discutindo outros mecanismos sem 

violar o que está assegurado na Constituição: a questão das vinculações, 

fundamentais à manutenção da educação. 

E, quando se há determinado na Constituição percentuais mínimos de 

vinculação, é porque há um consenso, até porque eles são mínimos. Esta Casa diz 

à sociedade brasileira que o mínimo que um Prefeito deve investir em educação é 

25% dos recursos. Então, já existe um consenso. Não dá para se fazer educação 

com menos que isso. Logo, não há necessidade de colocar isso, para questão de 

aprovação, ano a ano, se são ou não 25%.  

Muitos Prefeitos, corajosos, até ampliaram e já investem mais do que 25%, 

por entenderem que educação é uma área estratégica e fundamental para o 

desenvolvimento. Agora, não dá para se retirar esse mínimo, porque podemos correr 

o risco de ter gente investindo menos de 25%, por não ter a consciência de que ela 

é necessária e fundamental para o desenvolvimento. Então, eu gostaria muito de 

acreditar, Deputado, que não haveria redução de investimento de recursos em 

educação. Mas nós estamos falando ainda de acesso. 

Então, eu devolvo uma pergunta ao senhor: como Relator, como fazer a 

ampliação do acesso a novas vagas sem aumentar a despesa? Eu não conheço 

essa matemática também, porque, para eu aumentar e colocar uma nova turma, 

tenho que contratar um novo professor. Ou seja, isso pressupõe contratação, 

pressupõe gasto com pessoal. Eu não consigo entender. Se há milhões de crianças 

fora da escola, e a lei lhes assegura o direito ao acesso, também há uma sociedade 
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cobrando, há mães cobrando creche para as crianças, porque elas precisam e 

querem entrar no mercado de trabalho, mas eu não terei a possibilidade de investir 

novos recursos. Então, não se trata só do congelamento dos limites, trata-se de 

congelar a possibilidade de um novo gasto. É isso que estamos questionando. 

Nesse sentido, quero dizer que o art. 104 da PEC não diz isso. Então, vamos 

rever o art. 104, que impõe explicitamente que as despesas sejam congeladas. É 

isso que questionamos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Alessio.  

Com a palavra o Sr. Bernard Appy, por 3 minutos. 

O SR. BERNARD APPY - Foram feitas algumas questões. A primeira 

pergunta foi sobre quem financia a dívida pública. Quem financia a dívida pública 

são todos. O grosso da aplicação dos brasileiros, no sistema financeiro, inclusive os 

fundos de pensão, está lastreado em títulos da dívida pública. Um calote do 

Governo, seja via inflação ou via calote explícito, afeta a população como um todo. E 

mais, um calote do Governo, seja via inflação ou via calote explícito, desorganiza 

muito a atividade econômica do País. A consequência de um calote é desorganizar a 

atividade econômica; a consequência é você ter juros altos por um prazo muito mais 

longo. Por quê? Porque, num País que dá calote, as pessoas acham que ele pode 

dar um calote mais à frente, e isso faz com que elas cobrem mais caro para financiá-

lo. 

O Deputado Perondi perguntou também sobre se congelar é não ter nenhum 

aumento. Sim, obviamente, ao corrigir pela inflação, vai congelar. Congelar é manter 

em termos nominais. Quer dizer, um salário que é corrigido pela inflação, como ele 

mesmo disse, não está congelado. O que eu queria ressaltar, na verdade, é que a 

discussão que está sendo feita aqui com relação a essa PEC não é a discussão do 

setor “x”, da educação versus o resto. A discussão é a seguinte: curto prazo versus 

longo prazo. O País quer ter mais folga no curto prazo, empenhando o longo prazo, 

ou o País quer ter perspectiva de longo prazo ainda que com algum custo no curto 

prazo? Essa é a questão que está sendo discutida aqui. Eu acho que essa é a 

questão relevante na discussão da PEC.  

A PEC impõe, sim, algum esforço de curto prazo, impõe restrições de curto 

prazo, mas cria condições de o País crescer muito mais e de as despesas públicas 
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serem muito maiores no longo prazo. Isso é fundamental. A discussão que tem que 

ser feita aqui é: “Eu quero saúde e educação agora, ou quero muito mais saúde e 

educação para os meus filhos e netos daqui a alguns anos?”. 

E aqui tem um ponto que eu tentei colocar e talvez eu não tenha sido claro. 

Eu acho que vinculação é uma forma muito ruim de proteger saúde e educação. 

Esse é um ponto importante. Por quê? Porque a vinculação é pró-cíclica, como eu 

falei: sobe, sou obrigado a gastar na alta e sou obrigado a cortar na baixa, ou tenho 

que resolver o problema via aumento de carga tributária. 

Segundo, há muitos casos, inclusive do próprio Governo Federal, em que se 

gasta acima do piso. Não há nada que impeça à União gastar mais com saúde e 

educação nos próximos anos acima do piso. Nada! O próprio representante do 

Ministério da Saúde colocou isso. Acho isso extremamente importante. Basta definir 

que isso é prioritário, definir o que não é prioritário e fazer esse ajuste. Eu, 

pessoalmente, acho importante. E isso significa o quê? Quando a PEC traz o limite 

de gasto e define que tem que caber tudo dentro de um limite, ela empodera o 

Congresso Nacional no sentido de definir o que é prioritário e o que não é prioritário. 

E, se o Congresso Nacional entender que saúde e educação são prioritárias, ele vai 

encontrar uma forma, dentro dos limites da PEC, de aumentar as despesas de 

saúde e educação acima desse mínimo. 

Agora, se dissermos que tudo pode crescer, realmente quebraremos o País. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Bernard Appy. 

O encaminhamento praxe da nossa Comissão tem sido no sentido de fazer 

um pingue-pongue entre os inscritos e as Lideranças dos partidos.  

O Deputado Odorico Monteiro está fazendo um questionamento: ele é autor 

de um dos requerimentos e queria prioridade sobre os demais. Eu não quero decidir 

isso sozinho, porque, regimentalmente, não existe essa figura da prioridade. Então, 

o que o Plenário decidir... 

O SR. DEPUTADO ODORICO MONTEIRO - Eu coloquei isso, porque em 

algumas Comissões adota-se esse procedimento. Eu não quero também ficar... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Então, eu vou ler a relação 

dos inscritos, para termos noção de como é que vai ficar.  
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Pelas Lideranças, estão inscritos os Deputados: Thiago Peixoto, pelo PSD; 

Carlos Marun, pelo PMDB; e Patrus Ananias, pelo PT. 

Na inscrição dos oradores, os Deputados: Thiago Peixoto; Subtenente 

Gonzaga; Altineu Côrtes; Silvio Torres; Marcus Pestana; Patrus Ananias; Eduardo 

Cury; Odorico Monteiro; e Carmen Zanotto.  

Nas duas listas, o primeiro orador é o Deputado Thiago Peixoto, que dispõe 

de 6 minutos pela Liderança e 3 minutos pela inscrição. A cada quatro oradores, a 

Mesa responde a quem está formulando as perguntas.  

O SR. DEPUTADO THIAGO PEIXOTO - Sr. Presidente, na última quarta-

feira... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Ah, desculpem-me, 

desculpem-me. Faltaram os dois da área da saúde, o Arionaldo... Desculpem-me. A 

pressa, realmente, é inimiga da perfeição. 

Concedo a palavra ao Arionaldo, por 3 minutos, para responder ao Deputado 

Perondi. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Deputado Perondi, eu queria só 

colocar o seguinte: acho que números, às vezes, mostram mais do que muitas 

palavras, não é?  

 Pela Emenda nº 29, que trata da variação nominal do PIB, o Ministério da 

Saúde executou — vou pegar 3 anos —: em 2013, 83 bilhões e 53 milhões, em 

2014, 91,8 bilhões, e, em 2015, 100 bilhões. 

A receita corrente líquida, nos respectivos anos, deu 1 trilhão, em 2013, 1,2 

trilhão; em 2014, 1,2 trilhão; em 2015, 1, 2 trilhão; em 2016, 694 bilhões. 

Aí está um argumento mais do que suficiente para aquilo que o Prof. Bernard 

Appy disse aqui: a necessidade urgente de repensarmos essa situação.  

Nesses respectivos anos, a saúde aplicou, comparativamente com a receita 

corrente líquida, 6,81%, 7,39% e 7,8%. Se, em 2016, tivéssemos que aplicar 13,2% 

sobre aquela receita corrente líquida que vinha acontecendo, ia praticamente dobrar 

o valor que estávamos aplicando em ações, ou que deveríamos aplicar em ações de 

serviços de saúde. 

Então, respondendo à sua pergunta, Deputado, se a Emenda 29 estivesse 

vigente em 2016, nós teríamos, como mínimo da saúde, 103,8 bilhões de reais. 
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Como eu disse anteriormente, o número atual, pelo último decreto de programação 

orçamentária, totaliza 107 bilhões de reais. 

Então, só para demonstrar que os números não mentem, em relação ao que a 

todo momento nós estamos falando aqui. 

E já acrescentando, quero esclarecer aquilo que o Mauro abordou, o 

orçamento do Ministério não é suficiente. Nós já falamos na tripartite que estaria 

resolvida a questão do MAC, especificamente, a que ele se reporta. A PEC 86, se a 

fossemos aplicar, em 2016 daria 91.7, e nós estamos aplicando 107 bilhões de 

reais. A PEC 86, a valer para 2017, daria 100,3, como está na apresentação. E nós 

estamos encaminhando para o Congresso 104,5 bilhões de reais. 

O que eu quero dizer com isso? Não é, com certeza, concordo plenamente 

com o Mauro que não é nenhum orçamento que dê conta da necessidade do País 

para isso. Agora, conforme a situação que estamos vivendo, acho que estão mais do 

que justificados os números que estamos apresentando, ou que estamos trazendo 

para discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Arionaldo. 

Desculpe-me pelo engano no encaminhamento.  

Com a palavra o Sr. Mauro Junqueira, por 3 minutos. 

O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - Deputado Perondi, é necessário 

todos nós cuidarmos do Orçamento para não haver colapso. É um dever não só do 

Congresso Nacional, mas de toda a sociedade brasileira. 

Só para registrar um número, para nossa reflexão também: hoje a renúncia 

fiscal beira os 300 bilhões, quase três orçamentos da saúde.  

Por que a nossa colocação da Emenda 29 para a Emenda 86? Em 2015, 

foram 14,8% da receita corrente líquida, aplicada contra — iniciando agora, este ano 

— 13,2%, o orçamento com a Emenda 86. 

No Saúde+10, o que nós pedíamos também era 10% da receita corrente 

bruta. Há outro projeto, a PEC 01, de 2015, já aprovada em primeira votação neste 

Congresso, na Câmara dos Deputados, que garante, a partir de 2017, 14,8% da 

receita corrente líquida, chegando a 19,4% em 2023, em 7 anos — mas foi votada 

apenas uma vez. Haveria mais uma na Câmara dos Deputados e duas no Senado, 

mas, com a PEC 241, ela se anula.  
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Eu acho que, minimamente — se tivermos que apresentar outra proposta, e 

essa PEC vai ser aprovada, todos nós vamos ter que fazer um sacrifício — é usar o 

ano-base 2015, não 2016, que vem com a Emenda Constitucional 86, que traz para 

13,2% e não os 14,8% que nós aplicamos, no ano passado, de recursos da União. E 

que toda correção, que ela impacte diretamente em todos os programas do 

Ministério da Saúde, porque aí atingiria, assim, Estados e Municípios. Obviamente 

que, se for só a correção da inflação, não teria como surgir novos programas do 

Ministério da Saúde. Haveria apenas a manutenção dos programas em que nós já 

estamos trabalhando. 

Seria isso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Dr. Mauro 

Junqueira. 

Vamos iniciar o debate com os Parlamentares presentes. 

Inscrito, em primeiro lugar, tanto pela Liderança como nas inscrições 

individuais, o Deputado Thiago Peixoto. S.Exa. tem a palavra por 9 minutos. 

O SR. DEPUTADO THIAGO PEIXOTO - Sr. Presidente, na última quarta-

feira, nós recebemos aqui o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento, os 

dois Ministros, e foi traçado, de forma muito clara, o tamanho da nossa crise, o 

tamanho do desajuste fiscal que vivemos no País, e as consequências disso.  

Eu fiquei sabendo que o Prof. Bernard Appy viria aqui hoje. Eu ia fazer uma 

pergunta a ele, mas ele já respondeu. Eu ia perguntar a ele se existiria outro 

caminho para promover um ajuste nas nossas contas. E ele deu algumas 

alternativas aqui. Desculpe-me, professor, mas todas elas são muito piores do que o 

ajuste.  

Falou em calote. Nós vivemos essa situação na década de 80, e sabemos as 

consequências disso. Ou seja, isso não pode ser pensado.  

Outra alternativa: aumento de impostos. Todo mundo entende que o nosso 

País não suporta mais a carga tributária que tem.  

E a outra alternativa era não fazer nada. Essa nos deixa no mesmo ponto em 

que nós estamos hoje.  

Ou seja, nós só temos um caminho: enfrentar de frente esse ajuste fiscal. 
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É claro que nós gostaríamos de ter recurso ilimitado para tudo, para a saúde, 

para a educação. Infelizmente, isto não é possível. E eu me pergunto também: se 

fosse possível, se seria a solução.  

Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser Secretário de Educação do meu 

Estado, Goiás, por 3 anos. Ali, nós decidimos fazer uma grande ação pela melhoria 

da qualidade dos gastos. Por exemplo, Professor, havia 29 mil professores efetivos, 

14 mil deles estavam fora das salas de aula. Para suprir os 14 mil, teríamos que 

contratar outros 14 mil, ou seja, gastar duas vezes. Quantas distorções como essa 

não acontecem hoje no Brasil? 

Outra coisa que me preocupa, também nessa área educacional: em 2003, nós 

gastávamos 4,6% do PIB em educação; no último levantamento, de 2013, nós 

chegamos a 6,6%, com aumento de qualidade zero. Nós aumentamos o 

investimento de forma maciça em educação, e o aumento de qualidade foi nenhum. 

Sabe por quê? Não adianta pôr recurso num sistema que está quebrado, que está 

falido. É jogar dinheiro fora. 

Por que eu estou falando isto aqui? Porque aqui nós temos a grande 

oportunidade de promover uma discussão de como gastar melhor o nosso recurso. 

E aí o professor disse muito bem: é papel do Congresso. O Congresso vai ter a 

liberdade de definir como investir, como aplicar, de acordo com as demandas da 

sociedade e com o momento atual, com a circunstância atual.  

Eu percebo que tempos atrás entenderam que era melhor criar as 

vinculações, e que, talvez, durante um tempo, isso tenha sido uma boa política, uma 

boa solução. Só que está claro que não funciona mais. E quem deu esse exemplo, 

de forma clara aqui, foi o nosso Subsecretário de Planejamento do Ministério da 

Saúde: o ano em que se passou a ter a saúde com vinculação de receita é o ano em 

que menos se investiu em saúde. Teve que se fazer um ajuste orçamentário, agora, 

para poder atingir os valores do ano passado. Ou seja, vincular receita não significa 

gerar investimentos de que nós precisamos, que são necessários.  

Existem alguns dogmas, algumas vacas sagradas têm que ser sacrificadas 

nesse processo, porque isso não funciona mais.  
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Outra coisa importante, também na qualidade dos gastos, aí na área da 

saúde — eu citei aqui um exemplo da educação e agora vou citar um da área da 

saúde.  

Houve prejuízos em muitas empresas públicas no Brasil, dentre elas na 

HEMOBRÁS. A HEMOBRÁS gerou, nos últimos anos, 260 milhões de reais em 

prejuízos, um investimento mal feito em saúde, porque virou um grande antro de 

desvio de recursos, de corrupção. Ou seja, foram investimentos mal feitos, recurso 

mal gasto, o que gera problemas. Citamos aqui o exemplo da HEMOBRÁS. Até 

2011, seu grande feito, seu grande financiamento havia sido 40 viagens de 

executivos ao exterior, sendo que 26 delas a Paris, e, até 2011, ela não havia 

produzido nem uma gota de derivados de sangue.  

Por que estou falando isso? Porque nós temos que debater aqui como investir 

melhor o recurso, além da discussão de quanto recurso nós teremos.  

Quero terminar, então, fazendo só um questionamento ao Prof. Alessio. 

 Professor, eu olhei com cuidado e não vi escrito na PEC nada que definisse o 

que o senhor disse aqui sobre estarmos proibidos de criar turmas ou de contratar 

professores. Não está escrito, e a PEC não determina isso. 

Era isso, Presidente.  

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Thiago. 

V.Exa. sempre com uma posição muito firme. 

Deputado Subtenente Gonzaga, V.Exa. tem a palavra por 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO SUBTENENTE GONZAGA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, prezados convidados e expositores, de fato, a PEC, em momento 

algum, estabelece que está previsto A ou B. Tudo é consequência de uma decisão 

macro que vamos tomar aqui ou não. 

Na minha visão, as exposições são todas verdadeiras. Todas são 

verdadeiras! O Dr. Arionaldo expõe uma política de gastos do Ministério. O Dr. 

Mauro e o Dr. Alessio expõem preocupação com a saúde e com a educação. E o Dr. 

Appy nos dá uma aula de equilíbrio fiscal. Então todos estão certos. Mas não dá 

para cada um ser certo no seu quadrado. Isso tudo tem que se relacionar. 
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Então, realmente, dizer que não há proibição de gastos e que não há 

congelamento com os gastos da saúde e da educação... A única que não vai ter 

problemas será a segurança, porque a União já não repassa nada mesmo para a 

segurança, então não haverá problema nenhum, não haverá consequência. Mas 

para a saúde e para a educação dizer que não haverá congelamento e que pode 

inclusive haver gastos acima da inflação é um discurso verdadeiro, mas que não 

responde aos questionamentos de cada setor A mesma coisa seria dizer que não 

está se impondo congelamento das despesas com o pessoal. Ou seja, quem for 

mais forte, quem tiver maior apoio político, quem tiver maior poder de pressão é que 

vai pegar a maior parte. Em algum momento alguém vai estar congelado, sim, 

alguma despesa vai estar congelada e não vai ocorrer nem no limite inflação. 

A minha preocupação, uma delas, é que a redução da inflação é o grande 

desafio, é a meta que nós estamos perseguindo para que haja crescimento do PIB, 

haja estabilidade e crescimento PIB. Então se nós estamos fazendo tudo isso para 

reduzir a inflação e estamos limitando as despesas à inflação, só daqui a 20 anos 

essas pessoas, esses brasileiros, que serão vítimas desse congelamento — seja do 

ponto de vista de gastos com o pessoal, seja do ponto de vista de políticas públicas, 

que é obrigação do Estado —, só daqui a 20 anos que essas pessoas, que 

contribuíram, terão a possibilidade de algum benefício, com o crescimento do PIB, 

com o equilíbrio fiscal?  

Eu quero perguntar ao Dr. Appy em que medida as despesas primárias, em 

especial as despesas vinculadas, contribuíram para a redução das receitas 

primárias? Já que se coloca aqui que tudo tem que se equilibrar, porque as 

despesas primárias estão, em relação à receita líquida, subindo muito, enfim... Em 

que medida as despesas primárias, de fato, são responsáveis pela redução das 

receitas primárias? Já se falou aqui na renúncia fiscal, e ainda que eu esteja no meu 

primeiro mandato, pelo menos acompanho os acontecimentos pela mídia e sei que 

todas essas decisões foram tomadas pelo Executivo, mas em conjunto com o 

Congresso Nacional. Portanto, toda essa discussão não era necessária em 2010, 

quando havia um ciclo de crescimento. Mas ela se torna uma questão emergente 

agora, quando nós vivemos, claramente, um momento de redução das receitas. 
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Então, eu deixo a pergunta e faço apenas essa observação para os demais 

expositores. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado 

Subtenente Gonzaga. 

Falará agora, como Líder, o robusto Deputado Carlos Marun. 

V.Exa. tem 10 minutos como Líder mais 3 minutos como inscrito, totalizando 

13 minutos. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Como sempre, não vou utilizar 13 

minutos, até porque o número 13 não me é simpático. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. persegue esse 

número. (Risos.) 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Sim. 

Antes, registro minhas congratulações a todos os expositores e lhes agradeço 

a contribuição à discussão. 

Deixo minha saudação especial ao Presidente, ao Relator, a todos os colegas 

que aqui se encontram e às pessoas que acompanham esta audiência pública, esta 

discussão. 

Existe uma realidade na qual há a obrigação de fazer alguma coisa. É como 

ocorre com um piloto cujo avião está caindo de bico. O piloto tem que fazer alguma 

coisa, nem que seja abrir a porta e gritar. Algo tem que ser feito. Felizmente, temos 

a expectativa de o avião não mais estar caindo de bico, mas planando, com o motor 

pifado, andando no meio da tempestade, mas ainda com alguma chance de chegar 

a um porto seguro, desde que tenhamos a competência, a coragem e a disposição 

de tomar as medidas certas e necessárias que o momento exige. 

O País, nos últimos 7 anos, viu crescerem as suas despesas públicas num 

percentual que supera em 50% o crescimento da inflação. Isso é uma realidade. Não 

há contestação em relação a isso. Quase semelhante é a relação entre o 

crescimento das despesas públicas e o crescimento do PIB. Então, num oba-oba, 

chegamos à condição em que o Estado não cabe mais na economia. O Estado 

brasileiro não cabe mais na economia, essa é a realidade.  

A primeira questão que deve ser respondida por todos nós, que teremos a 

responsabilidade de decidir o que fazer diante desse cenário, nesta Comissão e em 
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Plenário, é a seguinte: é ou não necessário fazer um ajuste fiscal? É ou não 

necessária a postura de responsabilidade do Governo em relação às contas públicas 

brasileiras? Alguém é contrário a isso? Esta é a primeira pergunta que eu transmito 

aos nobres expositores: os senhores são contrários à realidade da necessidade de 

um ajuste fiscal? Respondam depois. 

Se a resposta de praticamente todos for aquela que penso que será — que o 

Brasil precisa de um ajuste fiscal, precisa demostrar ao mundo e à sociedade 

brasileira que tem, sim, capacidade de bem gerir as contas públicas —, aí, nós 

vamos para a segunda pergunta: como faremos esse ajuste fiscal? Se nós 

entendemos que precisamos de um ajuste fiscal, temos que também dizer como 

vamos fazê-lo. 

A primeira solução seria o aumento da carga tributária. E daí vem a terceira 

pergunta que transmito aos expositores: alguém aqui é favorável ao aumento da 

carga tributária? Quem aqui pode dizer que está na hora de aumentar imposto, e 

não apenas que se tem que taxar as grandes fortunas? Eu estou falando de 

aumentar impostos mesmo, de fazer a carga tributária brasileira subir 2% a 5%, para 

que possa haver um real enfrentamento ao déficit público. Não estou falando de 

perfumaria. Estou falando de aumento consistente, que gere recurso suficiente para 

permitir um ajuste fiscal. Alguém é a favor dessa solução? Acho que poucos.  

Existe uma solução alternativa: podemos nos fazer de cegos e continuarmos 

na tempestade, esperando que o enfrentamento da montanha se dê por meio da 

explosão inflacionária. Essa é outra forma, como bem foi lembrado pelo Prof. Appy. 

Deixamos como está, vamos ligar o pisca alerta e esperar a hora do choque, para 

que a explosão inflacionária resolva a dívida, gerando todos os outros problemas 

que conhecemos. Alguém aqui é favorável à solução via explosão inflacionária? 

Será que vamos voltar ao tempo em que o dinheiro tinha um valor de manhã e outro 

de tarde, como já aconteceu neste País? Acredito que não. 

Aí, sobra o quê? O controle das despesas. Por isso eu estou insistindo na 

tese de que não estamos tomando a melhor medida, mas estamos tomando a única 

medida razoavelmente admissível, porque carga tributária e explosão inflacionária, 

dentro da razoabilidade, praticamente são inconcebíveis. Então, o caminho é o 

controle das despesas.  
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Como fazer esse controle? Podia passar o facão, estabelecendo que no ano 

que vem o déficit tem que ser zero, haja o que houver, custe o que custar. E toca-se 

o barco. Imaginem, senhores, a tragédia em que estaríamos envolvidos, porque 

haveria razão ao se dizer que gente seria demitida, que funcionários aposentados 

não seriam substituídos. Aí haveria razão ao se cobrar o que estão cobrando de nós. 

Até a minha mamãezinha, que é professora, está reclamando que eu vou tirar não 

sei o que das professoras.  

Calma, mãe! Não vá atrás dessa cantilena, não vá atrás dessa conversa! 

Haveria razão nessa conversa fiada, quase nazista, de repetir uma mentira à 

exaustão até que ela se transforme em verdade. Mas não é essa a opção que faz o 

Governo, prezado Prof. Mauro Guimarães e prezado Alessio. O Governo, de forma 

inteligente, limita o teto dos gastos públicos no sentido de que, com o crescimento 

resultante disso, o Estado passe a pesar relativamente cada vez menos na 

economia brasileira. Ora, se a máquina estatal está custando a mesma coisa e a 

economia cresce, o peso passa a ser menor. É uma inteligente medida, de gente 

competente, de gente que sabe aonde quer chegar, de gente que tem um projeto 

para o Brasil.  

E o que se usa neste momento? Credibilidade. Estamos admitindo, para o 

ano que vem, um déficit público de 139 bilhões de reais e, assim mesmo, 

entendemos que vai haver crescimento, porque estaremos falando a verdade. O 

pilar disso tudo é a credibilidade. Ou seja, mesmo admitindo um déficit primário de 

139 bilhões, nós entendemos que os investimentos vão começar a voltar, que o 

crescimento vai recomeçar. Por quê? Porque existe credibilidade, porque existe a 

característica fundamental de sabermos aonde queremos chegar.  

Quero deixar claras algumas observações. Primeiro, é justo que muitas 

pessoas estejam nervosas, preocupadas e até ansiosas em relação ao reajuste dos 

seus salários. É justo. Todavia, nós temos que pensar também nas pessoas que não 

têm nem salário. Hoje, mais de 12 milhões de brasileiros não têm sequer salário 

para ser reajustado. Eles dependem de um ajuste das contas públicas, Deputado 

Darcísio Perondi, para que haja crescimento e eles possam voltar a ter a felicidade 

de ter salário. Há pessoas brigando pelo seu reajuste. Tudo bem, “farinha pouca, 

meu pirão primeiro”. Não é assim? Mas há 12 milhões de brasileiros que não têm 
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salário. Nós temos que nos lembrar desses 12 milhões de brasileiros que não têm 

salário e que, para voltarem a tê-lo, dependem da nossa posição. 

Outra coisa tem que ficar clara: nada nessa PEC limita o gasto em saúde e 

educação. Nada! Ao contrário, essa PEC dá à saúde e à educação o tratamento 

preferencial que esses setores importantíssimos e imprescindíveis na vida brasileira 

têm que ter. O que é teto para outros setores é piso para a saúde e a educação. 

Para a saúde e a educação é piso. 

Uns dizem: “Que bom seria se nós pudéssemos continuar gastando!” Mas eu 

digo: “Não, não seria bom.” Não há casa em que se gaste indefinidamente, mesmo 

que o crédito seja indefinido. Nós vamos ter que, efetivamente, brigar pela qualidade 

do gasto público. Haverá 10 anos de responsabilidade e, com o crescimento 

econômico, em pouco tempo haverá mais arrecadação nos Estados e nos 

Municípios. Haverá, em pouco tempo, mais recursos para a educação e a saúde. 

Isso tem que ser falado. 

Hoje, todo mundo fala que temos que sinalizar ao mundo, mas nós 

precisamos sinalizar não só ao mundo, nós temos que sinalizar ao Brasil. Se houver 

uma crise aqui, os primeiros a irem para a fila dos bancos sacar dinheiro são os 

brasileiros que ainda têm um dinheirinho lá. Não é o japonês, o chinês nem o 

coreano. Não! É a vovó que tem lá seu dinheirinho e que, se houver um treme-

treme, vai querer botá-lo embaixo do colchão, com muita justiça. Outros países já 

demonstraram isso. Na Grécia, não eram japoneses, chineses ou brasileiros que 

estavam naquelas filas. Eram gregos! Essa é a realidade. 

Então, eu gostaria que nós conseguíssemos, em um primeiro momento, 

estabelecer um debate baseado na verdade. Qual é a verdade? A PEC não limita, 

em momento nenhum, gasto em educação, saúde, segurança e habitação. Eu luto 

pela habitação, fui Secretário durante 16 anos. O FUNDEB — Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, por exemplo, continua. O FUNDEB é uma exceção, ele está fora do 

limite. Logo, os Municípios não serão afetados. 

Esse limite de despesas para a União pode dificultar um pouco o crescimento 

dos investimentos no ensino superior? Pode. Não vou mentir e dizer que não pode. 

Pode dificultar, mas não está obrigando a reduzir os investimentos. Ao contrário, 
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está proibindo a redução. Fica proibido reduzir o que é investido na educação, em 

termos reais, independentemente da receita.  

Essa é a forma como eu entendo que nós devemos enxergar, nesse 

momento, esta PEC tão importante, fundamental, imprescindível e necessária ao 

crescimento e ao desenvolvimento do nosso País. Volto a dizer: o crescimento é 

fundamental para que as pessoas que não têm salário para brigar por reajuste 

possam tê-lo. Esse é o pensamento do PMDB. 

Obrigado pela contribuição de todos.  

Parabéns, nobre Presidente e nobre Relator, pelo brilhante trabalho 

desenvolvido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O Deputado Carlos Marun 

cumpriu fielmente seu tempo de 13 minutos.  

Faço uma sugestão para avançarmos no debate, se os Parlamentares e a 

Mesa permitirem: poderíamos dar mais espaço para os Parlamentares falarem, 

avançarmos no tempo e limitarmos o final da reunião a um tempo mais rápido. 

Concedo a palavra ao Deputado Altineu Côrtes, que é o último inscrito deste 

primeiro bloco, por 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO ALTINEU CÔRTES - Cumprimento o nobre Presidente, o 

nobre Relator e os amigos que vieram aqui discutir essa tão importante PEC. 

Sr. Presidente, primeiro, quero dar os parabéns ao Sr. Mauro Guimarães 

Junqueira e ao Sr. Alessio Costa Lima pelos seus posicionamentos, defendendo a 

saúde e a educação dos Municípios brasileiros. O Sr. Arionaldo Bonfim Rosendo 

também trouxe dados, fatos e números muito importantes, e o Sr. Bernard Appy 

trouxe uma visão muito importante da economia do País. 

Sr. Presidente, eu acho que nós temos que nos ater à discussão técnica, com 

dados e fatos, em vez de começar a levantar bandeiras políticas. Eu tenho certeza e 

convicção absolutas de que não vai haver redução no investimento em educação, 

nem em saúde. O Sr. Mauro apresentou um quadro relativo à sua opinião.  

Nobre Relator, o Presidente Michel Temer jamais proporia ao Ministro 

Henrique Meirelles uma saída para o Brasil que fosse prejudicar a saúde e a 

educação do povo brasileiro. Isso não existe. Portanto, com todo respeito, falar em 
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congelamento é levar a discussão para um lado que não condiz com a realidade dos 

fatos. A situação é grave.  

Falar depois do Deputado Carlos Marun é ser redundante, porque ele foi 

muito claro na sua manifestação. Tem que haver discussão, porque talvez seja 

necessário fazer um ajuste aqui ou ali. Temos que deixar muito explícitas essas 

posições e preocupações em relação à queda do investimento em educação e 

saúde, para que a situação esteja absolutamente clara. E eu tenho certeza de que 

ela vai ficar, depois de todas essas discussões. 

Eu acho que, quando se começa a usar certas palavras e a politizar, 

levantando aqui bandeiras políticas, essa discussão técnica que estamos fazendo 

fica muito prejudicada. 

Eu não tenho perguntas a fazer, porque elas já foram feitas.  

Falamos de uma situação fundamental, que é a vinculação com a receita. Já 

sabemos que isso não dá certo. 

O piso da saúde e da educação tem que ser garantido e corrigido pela 

inflação, e os Deputados vão cumprir o seu papel de priorizar isso no orçamento. 

Então, saúde e educação vão ter hoje garantido o seu piso, mas o Congresso 

Nacional vai ter a garantia de que o aumento dos investimentos possa ser até maior 

do que a correção pela inflação. 

Quero dar os parabéns a todos por essa discussão, que eu acho muito 

importante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Altineu 

Côrtes. 

Tem a palavra o Deputado Patrus Ananias, que contará com 9 minutos da 

Liderança e mais 3 minutos da inscrição, num total de 12 minutos. 

O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Sr. Presidente, Sr. Relator, 

expositores, colegas Deputadas e Deputados, pessoas aqui presentes, 

representantes de movimentos sociais e jornalistas, primeiro, eu quero prestar uma 

homenagem aos expositores Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, da querida cidade de 

São Lourenço, onde estivemos há poucos dias; e Alessio Costa Lima, Presidente da 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 
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Sr. Presidente, com todo respeito e apreço que tenho à pessoa, não farei a 

mesma homenagem, do ponto de vista institucional, ao Subsecretário de 

Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, que aqui representa o Ministro. 

Eu tomo a ausência do Ministro como uma desconsideração com esta Casa. Por 

mais que eu queira respeitar o representante do Ministro, é claro que ele, pelo cargo 

que ocupa, não pode responder pelas políticas públicas de saúde do nosso País. 

Sr. Presidente, presto as minhas homenagens ao Sr. Bernard Appy, com 

quem tenho discordância plena, total e cabal, com todo o respeito. 

Eu passo, então, às minhas considerações. Primeiro, eu considero perigoso, 

do ponto de vista democrático, o discurso do caos, de uma pretensa verdade, o 

discurso do caminho único: “Ou é por aqui ou nos perderemos todos!” Não vou 

repetir o discurso que fiz na vez passada — vou buscar novos argumentos —, mas a 

vida nos coloca sempre alternativas outras. A economia não é um conhecimento 

dogmático, apropriado por alguns, e tampouco é um conhecimento dissociado dos 

princípios e valores éticos. Eu penso que nós devemos explicitar bem esse fato. 

Estamos em uma democracia, pensamos de formas diferentes, temos 

diferentes projetos para o Brasil, somos militantes político-sociais que 

representamos nesta Casa, no Congresso Nacional, diferentes interesses. Alguns, 

por exemplo, representam e defendem os interesses do capital, do grande capital 

internacional e seus serviçais históricos no Brasil; outros defendem outros 

interesses. Portanto, é preciso deixar claro que aqui as pessoas falam dos projetos 

que representam e que a economia não está dissociada desses projetos.  

Nós defendemos medidas econômicas e ajustes, mas dentro da nossa 

compreensão. Alguns defendem o projeto neoliberal, o Estado mínimo, defendem os 

espaços abertos para os ganhos do grande capital. Alguns querem um Estado que 

flexibilize as leis trabalhistas, que volte ao século XIX, esquecendo inclusive o 

ensinamento clássico de Lacordaire, quando ele disse: “Entre fortes e fracos, entre 

ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta”. 

Outros estamos aqui defendendo o Estado do bem-estar social, o Estado da justiça 

e da inclusão social. 

Sr. Presidente, não adianta falar dos pobres, se nós não buscamos caminhos 

efetivos para integrá-los. Nesse sentido, eu penso que seria bom e fundamental se 
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nós estivéssemos aqui discutindo um projeto para o Brasil. O que nós queremos 

para o nosso País nos próximos 10 anos, 20 anos, 50 anos, considerando as 

potencialidades extraordinárias do Brasil, País continental com riquezas minerais, 

com riquezas hídricas? Como nós poderíamos mobilizar essas riquezas, para que o 

País proporcionasse à sua gente, especialmente aos mais pobres, melhores e mais 

dignas condições de vida? 

Com todo respeito a países como a Grécia e o nosso querido Portugal, nós 

não podemos comparar o Brasil com esses países, pelas potencialidades 

continentais brasileiras. 

Quero lembrar o que eu citei aqui da vez passada. Colocado numa situação 

de crise, os Estados Unidos, que é um país continental como o Brasil, sob a 

liderança de Franklin Roosevelt, não fizeram a opção pelo modelo neoliberal 

preconizado pelo seu antecessor, o Presidente Herbert Hoover. O Presidente 

Roosevelt optou pelo futuro, mobilizou o país, mobilizou as riquezas do país, ousou, 

investiu nos pobres, investiu no social, tirou o país da crise fazendo investimentos 

novos, convocando o país à sua grandeza. 

Sr. Presidente, a questão tributária é outra meia verdade. A rigor, ninguém é a 

favor de impostos. Mas, se nós queremos uma sociedade justa, se nós queremos 

políticas públicas eficazes, segurança pública, educação de qualidade — da 

educação infantil à universidade —, se nós queremos ciência e tecnologia para fazer 

do Brasil um País soberano e independente, se nós queremos cuidar dos mais 

pobres — por meio de políticas rigorosas de assistência social, de inclusão social, 

de segurança alimentar, de saúde, de moradia —, isso custa dinheiro. Então, é 

fundamental nós discutirmos com a sociedade brasileira quais são as prioridades, o 

que nós devemos fazer para atender a essas demandas. 

Há um caminho que eu gostaria que fosse debatido: a injustiça da cobrança 

de impostos no Brasil. Quem paga imposto no Brasil é a classe média assalariada — 

em que eu me incluo, como assalariado que sou, professor universitário e servidor 

público aprovado em concurso de provas e títulos — e a classe pobre, que pagam 

impostos diretos e indiretos. Os ricos não pagam imposto no Brasil. Para comprovar, 

vejam o lucro dos bancos, do capital rentista.  
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Mesmo o Valor Econômico, que é um jornal das elites dominantes, tem 

publicado artigos sobre isso, mostrando como o Brasil é atrasado do ponto de vista 

tributário. A tributação é regressiva, e não progressiva. É isso que nós devemos 

discutir, como precisamos discutir também a soberania do nosso País.  

O projeto de educação infantil e fundamental que nós queremos para o Brasil 

é inquestionável, mas me parece um retrocesso desconsiderar o papel da 

universidade pública, inclusive entendendo que a universidade está vinculada à 

pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e científico. É como se o Brasil estivesse 

impossibilitado de se desenvolver, é como se fôssemos candidatos eternamente a 

ser um país subdesenvolvido. 

Sr. Presidente, a mim incomoda que nenhum brasileiro tenha sido até hoje 

agraciado com o Prêmio Nobel da Paz ou com qualquer um dos outros — de Física, 

Química, Medicina, Economia etc. É que a paz é um assunto que toca mais 

profundamente meu coração, e há poucos dias foi o aniversário de morte de Dom 

Helder Câmara e de Dom Luciano Mendes de Almeida.  

O Brasil tem que pensar um projeto considerando que a educação e a saúde 

são temas fundamentais. A educação é uma questão especial, porque, ao mesmo 

tempo em que é um direito da pessoa — da criança, do jovem, do ser humano, da 

família —, é também um bem coletivo. Nenhum país pode se desenvolver 

plenamente sem educação. O mesmo acontece com a saúde, porque é preciso 

garantir a vida das pessoas.  

Mas a educação e a saúde não existem dissociadas de outras políticas 

públicas. Uma criança na escola não aprende sem ter saúde. A criança não tem 

saúde se não tiver direito à comida, ao pão nosso de cada dia, que o Cristo colocou 

na oração fundamental do homem diante de Deus. A criança não aprende se não 

tiver uma família. E, se os vínculos familiares estiverem comprometidos, são 

necessárias políticas públicas da assistência social para atender à criança e à 

família e ajudar a romper essas dificuldades. Também são fundamentais o acesso à 

água potável e o direito à moradia. Nós não podemos dissociar as políticas públicas. 

Hoje, os estudiosos das políticas públicas mostram a sua integração e como elas se 

complementam e se articulam para promover a vida e a dignidade da pessoa 

humana.  
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É nessa perspectiva que eu faço, Sr. Presidente, as minhas mais sérias 

ressalvas à PEC do desmonte. Lendo, estudando, pensando, refletindo, cada vez 

mais eu me convenço de que se propõe o desmonte da Constituição. Trata-se de 

uma PEC inconstitucional não só porque fere dispositivos ligados às cláusulas 

pétreas da Constituição brasileira, mas porque desmonta a Constituição como um 

todo. Eu não vou repetir os textos que li da última vez, mas a PEC desmonta as 

políticas públicas. Como ficará o Programa Bolsa Família nesse contexto? Como 

ficarão os benefícios previdenciários não contributivos? Como ficará o Benefício de 

Prestação Continuada — BPC, que garante um salário mínimo para as pessoas 

muito pobres, idosas e com deficiência que têm renda inferior a um quarto do salário 

mínimo? Como ficarão esses benefícios? Nós temos que discuti-los, no sentido de 

garantir dignidade às pessoas, às famílias e às comunidades pobres.  

Penso que, neste momento, nós devemos levantar os nossos olhos. Há uma 

crise, há dificuldades, mas, diante das dificuldades, os caminhos e as opções podem 

ser diferentes.  

Sr. Presidente, eu vivi o golpe de 1964 quando era muito jovem, ainda 

adolescente. O Governo da ditadura empossou dois Ministros que representavam o 

liberalismo clássico — Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos —, para que 

implantassem a mesma coisa que estamos discutindo hoje. E, 20 anos depois, a 

ditadura devolveu o Brasil nas condições que nós sabemos.  

Portanto, o caminho é outro. O caminho é mobilizar o Brasil para um grande 

projeto de nação, com desenvolvimento integral, integrado e sustentável. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Muito bem, Deputado Patrus 

Ananias.  

Não estou defendendo o meu conterrâneo Alessio Costa Lima, mas, como ele 

vai ter que se retirar às 17h40min, eu queria romper um pouquinho o que tínhamos 

estipulado e dar a ele 3 minutos para fazer suas considerações finais e se despedir. 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. é o próximo.  

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Eu sei que sou o próximo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. vai fazer uma pergunta 

para ele? 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Exatamente. Tenho uma pergunta 

dirigida a ele. Gostaria que V.Exa. me desse essa oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. tem a palavra, 

Deputado Silvio Torres. Use seu tempo à vontade. 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Eu queria fazer perguntas aos outros 

também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Pode usar seu tempo, V.Exa. 

tem 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Alessio, na sua exposição, 

segundo está escrito aqui, foi falado que a educação infantil — creches e pré-

escolas — estaria totalmente comprometida, caso essa PEC fosse aprovada da 

forma como está. Porém, eu queria lembrar que tanto creches quanto pré-escolas 

são obrigações dos Municípios, e que os Estados que complementam os recursos 

para a educação infantil já têm, pelo acordo de renegociação das dívidas, a garantia 

de que, durante 2 anos, terão que investir apenas o valor gasto anteriormente, 

reajustado com base na inflação. 

Eu não vejo a UNDIME fazer considerações — não sei se ela as teria que 

fazer — sobre os programas que se dirigem ao ensino superior no Brasil, como 

PRONATEC, FIES e PROUNI. Não deveria haver um equilíbrio para garantir 

recursos? Queria ouvir a reflexão da UNDIME sobre isso. 

Dr. Bernard Appy, pelo que eu entendi ao final da sua brilhante exposição, o 

senhor fez uma espécie de reflexão e de crítica ao superávit primário. Eu interpretei 

que o senhor seria contra estabelecê-lo como um parâmetro. O superávit primário, 

segundo eu entendo, serve para garantir o pagamento dos juros, quer dizer, para 

assegurar a quem nos empresta que haverá dinheiro em caixa para pagar os juros. 

Então, o senhor diria que há uma escolha a ser feita? Na sua opinião, o objetivo do 

ajuste fiscal é garantir que possa haver investimento direto, aquele que dá emprego, 

que aumenta a produção, que move a economia? Já o superávit primário serviria 

mais para garantir o financiamento dos seguidos déficits públicos, questão que nós 

não conseguimos resolver no País há muito tempo? 
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Queria deixar esses questionamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Silvio 

Torres. 

Para as suas considerações finais, tem a palavra o Sr. Alessio Costa Lima 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - É difícil responder a tantos questionamentos 

em 3 minutos, mas vou tentar. 

Em relação à fala do Deputado Thiago Peixoto, quero dizer que eu acredito 

que ele tenha sido Secretário de Educação em outro contexto. 

O SR. DEPUTADO THIAGO PEIXOTO - Não, isso foi há 3 anos. 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Pois é, o contexto econômico era outro. A 

crise econômica se acirrou nos últimos 3 anos. Então, falar do estado da Secretaria 

de Educação de Goiás de 3 anos atrás não é a mesma coisa que falar do estado 

dela hoje. A realidade é outra. 

Eu falo como gestor de um Município. Nós gestores sabemos a quantidade de 

recursos que entram, as despesas que temos e quanto essas despesas crescem. 

Há uma série de coisas que nós temos que cumprir, sobretudo após a edição da lei 

que estabeleceu o piso. A realidade mudou.  

Concordo com V.Exa. quanto à questão da eficiência nos gastos e na gestão 

dos recursos, e quanto à existência de distorções históricas que acontecem não só 

na área da educação, mas em toda e qualquer área pública do nosso País. 

Inclusive, isso não é uma exclusividade dos governos estaduais, é algo que 

acontece nos governos municipais e federal também. Percebe-se o desperdício, a 

má gestão do recurso público nas três esferas de Governo do nosso País. Isso é 

algo histórico. Mas não é por causa da incompetência do gestor A ou B que eu vou 

defender a redução de recursos para a educação. Nós temos que assegurar as 

condições mínimas. Se nós compararmos o padrão de investimento na educação no 

Brasil com o de países da OCDE, veremos que estamos bem aquém deles. Então, 

com isso eu descarto esse seu argumento. 

Sobre a porcentagem dos gastos em educação, que passaram de cerca de 

4% para cerca de 6% do PIB, sem que tenha havido aumento de qualidade, eu 

discordo de V.Exa. Nós aumentamos enormemente a quantidade de matrículas, e só 

o aumento do acesso às matrículas já demonstra uma melhora na qualidade.  
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O Brasil universalizou o ensino fundamental nesses últimos anos; o Brasil 

expandiu as matrículas no ensino médio, duplicou o número de matrículas em 

creches em menos de 7 anos. Então, não posso dizer que não houve melhoria. Se a 

criança está em uma creche, se ela teve a oportunidade da vaga, ela teve uma 

oportunidade diferenciada de outras que não tiveram. 

O senhor desconhece os resultados do último SAEB, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica. Os últimos SAEBs demonstram que os Estados não tiveram 

competência na gestão do ensino médio, mas os Municípios, bem ou mal, tiveram 

competência na gestão do ensino fundamental, porque os indicadores do 5º ano 

cresceram enormemente, nas últimas avaliações feitas pelo SAEB, no cenário 

nacional. 

Então, não posso dizer que não houve melhoria. Talvez a melhoria não tenha 

ocorrido no mesmo ritmo dos investimentos, que se ampliou no período, mas tudo 

isso é um processo de melhoramento e de aperfeiçoamento. 

Por último, o senhor diz que não está escrito que não se pode ampliar as 

turmas e a contratação, mas, na mesma hora em que se acaba com as vinculações, 

estabelece-se o mesmo valor que havia no ano passado. Nós fizemos uma projeção 

regressiva. Se essa lei tivesse sido implantada no passado com o PIB real, com 

essas regras, nós teríamos uma queda bastante acentuada — trazendo para o 

momento presente. Com base na mesma regra, fazendo uma projeção para o futuro, 

ela traz, sim, diminuição de recursos. Ninguém pode negar isso. 

Estudo feito por especialistas desta Casa comprova que houve uma queda, 

em 10 anos, de 54 bilhões diretamente na educação. Não podemos ignorar isso. 

Essa verdade precisa estar clara para toda a população. Essa verdade tem que 

estar clara. 

Estão ocorrendo leituras equivocadas. O art. 104 deixa bem claro o que 

deveria ser investido na educação, e isso limita a possibilidade de acréscimo, sim. 

Não estou falando em congelamento não, mas termos que disputar recursos com 

outras áreas é muito complicado. Para quem é da educação, brigar por recurso com 

a Previdência e com a Saúde, mostrar que a educação é mais importante do que a 

saúde é colocar a educação em um patamar... 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas orçamento é isso. 
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O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Como? 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Orçamento é isto: é a alocação de 

recursos escassos para diversos fins alternativos. 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Mas esse discurso, que alguns 

Parlamentares colocaram aqui, de que a vinculação não é a melhor estratégia e de 

que essa é a estratégia dos Deputados do passado, mas não dos Deputados do 

momento atual, não é uma verdade absoluta. E eu não concordo com isso, porque 

vejo a necessidade de se resguardar alguns direitos mínimos. Quando fazemos 

vinculação é para assegurar que seja aplicada aquela quantidade mínima. Nós o 

fazemos muito mais para resguardar, para que haja justamente esta consciência 

coletiva da nossa classe política e dos gestores: a de que a educação é importante e 

precisa ser assegurada. 

Então, sabiamente, os Deputados, em 1988, aprovaram essa vinculação. 

Tirarmos isso hoje de uma forma rápida, a toque de caixa, sem uma reflexão maior 

sobre o que está sendo posto em jogo... Eu prefiro acreditar que existem outras 

alternativas, que as únicas saídas não são essas. Acho que a educação não pode 

pagar essa conta. 

Fechar os olhos para a realidade educacional do País e dizer que não 

precisamos de mais recursos em educação é não querer entender o que acontece 

hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Por favor, conclua. 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Era basicamente isso o que queria 

comentar. 

Concordo com o Deputado: de fato, essa PEC vai nos levar a uma situação 

de desigualdade em termos de possibilidade de atendimento à população nos 

serviços sociais, tanto na área de educação como na área de saúde. Haverá 

desigualdade até mesmo nos Municípios, que vão ter gestões diferenciadas e 

gestões comprometidas. 

Nesse sentido, concordo plenamente que temos que fazer uma reflexão mais 

ampla, sair do enfoque meramente econômico. A economia não pode ditar as 

políticas sociais do País. Eu entendo que as políticas têm que ter uma base de 

sustentabilidade, mas não podemos fazer a análise apenas pelo viés econômico, 
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porque isso é bastante perigoso. Esse é um olhar bastante limitado. A questão não é 

cada um defender a sua parte, mas estou aqui defendendo a educação — eu 

defendo que essa discussão seja coletiva — porque não podemos perder muitas 

conquistas, principalmente a vinculação dos 25% constitucionais na educação. Se 

estamos precisando de novos recursos, como podemos falar na possibilidade de 

redução de recursos, na disputa por recursos? Nós da UNDIME — União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação não concordamos com isso. 

Quanto a não se defender a universidade — foi a pergunta do Deputado Silvio 

Torres —, a UNDIME defende a gestão municipal, defende que são 

responsabilidade do Município a educação infantil e o ensino fundamental. Damos 

esse enfoque à nossa luta, mas não porque não defendamos que haja recursos para 

a educação superior. Nós o defendemos, para o ensino médio dos Estados também, 

mas, em primeiro lugar, nós defendemos que haja recursos para a educação infantil 

e o ensino fundamental, que é responsabilidade direta dos Municípios. O que está 

sendo pago via FUNDEB não corresponde a um terço do que custa a manutenção 

da educação infantil, e essa conta está ficando com os Municípios, para além da sua 

capacidade de financiamento. 

A questão do CAQ — Custo Aluno Qualidade é outra discussão, é outro 

debate. O CAQ traria à tona a conta que os Municípios estão pagando por conta da 

não descentralização dos recursos por parte da União. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Sr. Alessio Costa 

Lima. 

O SR. ALESSIO COSTA LIMA - Eu queria pedir desculpas por não ficar até o 

final, pois o meu voo é agora, mas este é o momento de se construir e de se tentar 

avançar. Eu acho que podemos melhorar o texto dessa medida, a fim de evitar 

muitas perdas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Vamos trabalhar para isso. 

Deputada Carmen Zanotto, V.Exa. dispõe de 3 minutos, pela Liderança do 

PPS, e 3 minutos por estar inscrita. São 6 minutos no total. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada, nobre Presidente, 

Deputado Danilo Forte. Saudando V.Exa., eu quero saudar o nosso Relator, 
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Deputado Perondi, os demais membros que compõem a Mesa, o Secretário Mauro, 

que já participou conosco de inúmeras audiências públicas, no ano passado e neste 

ano, o Ariovaldo e os demais membros da Comissão. 

Eu quero falar sobre a PEC 01/2015, da qual sou Relator, uma proposta de 

emenda constitucional de autoria do Deputado Vanderlei Macris que busca resgatar 

grande equívoco cometido por esta Casa. E eu digo que foi cometido por esta Casa 

porque nós não conseguimos derrubar, exatamente como o Deputado Perondi 

colocou aqui, a nova base de cálculo para a saúde que o Governo incluiu na 

conhecida PEC do Orçamento Impositivo. Isso voltou no texto do Senado, e nós 

acabamos aprovando — não com o meu voto —, em função inclusive daquele 

momento de aprovação, uma nova base de cálculo para a saúde que reduziu 

efetivamente os recursos para as ações e os serviços públicos de saúde para o 

exercício de 2016. Tanto é que os meus números são muito parecidos com os que 

foram apresentados pelo Ari, quando falou sobre quanto estaríamos aplicando neste 

ano de 2016 se seguíssemos o piso. 

Se nós seguíssemos o piso, ou seja, os 13,2% da Receita Corrente Líquida, 

com base numa projeção de 639 bilhões de reais, nós teríamos este ano 84 bilhões 

de reais para gastar na área da saúde. Isso é muito, mas é muito menos do que se 

aplicou no último ano de 2015. 

É preciso que se busque um caminho para as questões da saúde, nobre 

Presidente e nobre Relator, porque o parâmetro da saúde está muito aquém do 

necessário. E aí vai uma das minhas primeiras perguntas: se em 2015 nós gastamos 

100 bilhões de reais... 

Nós sabemos que o crescimento da saúde não acompanha apenas a inflação. 

As despesas na área de saúde com insumos estratégicos, como materiais e 

medicamentos, são muito superiores à inflação. 

Estamos agora nos aprofundando um pouco mais no que está acontecendo 

no Ministério da Saúde, Deputado Odorico, e isso me preocupa muito. Eu gostaria 

de saber qual foi o valor comprometido com as cirurgias eletivas em 2015 e não 

pago ao conjunto de Estados e Municípios brasileiros. Se o serviço já foi realizado e 

se ele não faz parte dos 100 bilhões de reais que foram empenhados no ano de 

2015, o nosso estouro de caixa já é maior na área da saúde. 
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Uma outra pergunta que faço ao Ari, se ele puder nos responder, tem relação 

com os pedidos de credenciamento que estão no Ministério da Saúde há muitos e 

muitos anos — eu, como Presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer, trago como exemplo alguns serviços na área 

de oncologia que estão aguardando as publicações, tanto serviços de quimioterapia 

quanto serviços de radioterapia. Qual montante precisaríamos considerar como 

gasto já no exercício de 2015, mas não consideramos, e que efetivamente 

aconteceu? 

Por que pergunto isso? Porque os Estados estão colocando em média 14%. 

Eles deveriam aplicar no mínimo 12%. Então, eles já estão acima do seu piso. Os 

Municípios deveriam estar aplicando 15%, mas já estão aplicando em média 24%. 

Usar a Receita Corrente Líquida como parâmetro, conforme previsto na 

Emenda Constitucional nº 86, de 2015 — se porventura eu estiver equivocada, 

quero ser corrigida —, quando estamos com a arrecadação em queda, também traz 

reflexos ruins para a nossa Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2015, nos 2 

primeiros anos. Isso precisa ficar claro. E por quê? Porque nós estamos lutando por 

mais recursos para a área da saúde ou, pelo menos, para que consigamos manter 

as ações e os serviços públicos de saúde já contratados ou os já em andamento. 

Por que diferencio os serviços já contratados dos já em andamento? Porque 

existem muitos serviços que estão sendo ofertados sem a devida cobertura por parte 

da União, o que já deveria estar acontecendo há muito tempo. É o caso dos serviços 

com pedido de credenciamento, para os quais a oferta de serviço está sendo dada. 

Se nós tivéssemos aprovado a PEC 01/15, em segundo turno, na Câmara e 

no Senado, para o ano de 2017, baseados numa Receita Corrente Líquida estimada 

em 681 bilhões de reais, os nossos 14,8% corresponderiam a 100 bilhões e 900 

milhões de reais. 

Eu gostaria de perguntar tanto ao Secretário Mauro quanto ao Arionaldo se 

eles concordam com esses números. 

Em 2018, numa base de cálculo de 730 bilhões de reais, o nossos 15,5% 

seriam 113,2 bilhões de reais para a área da saúde. 

O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos, sim, a partir 

da PEC 241, buscar alternativas. Não vou dizer que desconheço a grave crise 
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econômica por que passamos; eu a conheço e sei que não podemos fugir dela, e 

tanto a audiência pública da semana passada com o Ministro da Fazenda quanto as 

demais reuniões e os relatórios da nossa Casa estão nos mostrando isso. Nós 

precisamos sair da crise, mas não podemos comprometer ainda mais o setor de 

saúde, que está em situação mais grave do que o setor de educação. O parâmetro 

da saúde está mais comprometido para os encaminhamentos futuros. 

Gostaria de perguntar ao Secretário Mauro se ele teria alguma proposta 

nesse sentido — e aproveito para justificar que não acompanhei a exposição dos 

senhores porque eu tinha outro compromisso —, porque nós precisamos continuar 

avançando, sim, nas ações e nos serviços públicos de saúde para a população. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputada Carmen 

Zanotto. 

Os três últimos inscritos são os Deputados Marcus Pestana, Odorico Monteiro 

e Eduardo Cury. 

Com a palavra o Deputado Marcus Pestana, por 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Peço que acrescente o tempo de 

Liderança, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O tempo de Liderança de seu 

partido já foi usado pelo Deputado Thiago Peixoto. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Mas sou de outro partido, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. não encaminhou o 

ofício, Deputado. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Está chegando à Mesa. Mas, 

enfim, vou fazer minha intervenção em 3 minutos. 

Primeiro, é preciso fortalecer o diagnóstico. Acho que o Bernard, com sua 

clareza habitual, deu-nos uma demonstração cristalina da gravidade da situação. 

Precisamos nos convencer da gravidade da crise, precisamos formar essa 

convicção. Esta Comissão tem que responder de forma muito objetiva: a situação é 

grave ou não é? Ter um déficit nominal de 10% do PIB e uma dívida tendendo a 
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90%, a 110% do PIB é uma situação grave ou não é? Dá para empurrar com a 

barriga? 

Quanto aos efeitos, vou perguntar isso ao Mauro, que foi um grande 

companheiro. 

Eu fui Secretário de Estado de Saúde por 8 anos, fui Presidente do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde — CONASS e tenho essa péssima qualidade de 

ser economista. Tenho essa mancha no meu currículo. Eu costumo lidar com 

números, mas tenho muita sensibilidade ao tema, porque fui Presidente do 

CONASS. Porém, vamos à realidade, não adianta lotear a lua. 

Eu perguntaria ao Mauro, porque estou meio afastado... 

O Rio está atrasando o pagamento de aposentadorias, parcelando folha de 

pagamento, está atrasando contratos com organizações sociais que administram 

hospitais. 

Em Minas, o que eu sei é que o incentivo à atenção primária está atrasado 6 

meses. Nos Centros de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança regionais, nos 

Centros de Atenção ao Diabético, Hipertenso e Idoso, nos Centros Mais Vida, o 

atraso é de 8 meses. Na minha cidade, o polo vai fechar. 

O orçamento é feito de escolhas alternativas para um determinado recurso 

escasso. Nós estamos em regime de escassez. Somos um país pobre e, para piorar 

um pouquinho, estamos em crise. Vi ontem que o hospital da minha cidade trocou a 

carne pelo ovo — um dia, ovo; no outro dia, omelete. Isso é uma expressão da 

penúria fiscal, da deterioração da qualidade do serviço público. 

Eu queria que você descrevesse qual é a realidade que os gestores estão 

encontrando. Se nada fizermos aqui, vai piorar. 

Em relação ao Orçamento, os países civilizados, os países desenvolvidos têm 

orçamento de base zero, sem vinculação e com comitê independente de receita. 

Aqui fazemos as despesas e, depois, em uma reta, criamos receita. A estratégia 

inteligente de orçamento é a flexibilidade. A evolução da realidade demográfica tem 

impactos diametralmente opostos na educação, na saúde e na Previdência. É 

possível ganhar eficiência na educação com a mudança demográfica. Com menos 

crianças há possibilidade de investimento per capita muito melhor na qualidade, 

diferentemente de na questão previdenciária. 
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Queria também perguntar à Mesa e ao Ministério sobre uma reflexão do 

Mauro e do representante do Ministério. O PIB nominal era a regra. O PIB está em 

recessão: crescimento zero em 2014 e 2 anos de crescimento negativo, graças à 

desordem econômica patrocinada pelo Governo Dilma, a maior recessão da história. 

O PIB nominal não protegeu a Saúde. O PIB nominal caiu na regra do IPCA — a 

regra antiga seria exatamente essa. A Receita Corrente Líquida caiu em termos 

reais 7% este ano. Também não protege. O que está proposto é um limite global, 

não um limite setorial — estou com a emenda, para corrigi-la. 

Na verdade — vamos falar claramente —, no Brasil, as vinculações foram 

uma reação à selvageria, à exclusão social trágica que tivemos nesse período. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Peço que conclua. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu estava contando com o tempo 

da Liderança. O ofício está a caminho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - V.Exa. já está em estado de 

benevolência. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O Ceará é sempre benevolente 

com Minas. 

O engessamento que ocorre não faz sentido. Uma hora pode-se ter que 

investir mais em educação, mais em saúde. Às vezes, algum evento trágico no País 

demanda uma ação emergencial. Essa insegurança é histórica. Eu estou com uma 

emenda por meio da qual procuro corrigir a base do piso. Estou colhendo 

assinaturas para pegar a base de 2015 e trazê-la para dentro da lógica de IPCA, 

porque, realmente, houve um fato objetivo que interferiu no piso. Não era 

necessário. Eu acho que a própria vida vai se impor, ou a sociedade brasileira. Toda 

a pesquisa de saúde ganha léguas de distância. 

Então, a alocação cabe ao Congresso. 

Essa coisa de vinculação decorre um pouco da desconfiança na democracia e 

nas instituições. Não confiamos, então vinculamos, para engessar. Não é uma boa 

estratégia. 

Só para concluir, gostaria que Bernard Appy — eu já fiz perguntas aos dois da 

turma da Saúde —, um economista muito conceituado, aprofundasse o tema. Nós 

temos duas grandes despesas: juros e Previdência. A nossa receita primária está 
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estimada em 1,1 bilhão no Orçamento deste ano. Os juros são aproximadamente 

500 bilhões, e a Previdência, outros 500 — vamos fazer conta redonda. Então, levou 

tudo. Eu queria que você esclarecesse, com a sua experiência, esse trade-off, o ovo 

e a galinha dos juros e a questão da Previdência. Não basta a PEC se não vier o 

seu cumprimento. E gostaria que falasse sobre o pacto geracional da dívida, essa 

troca de despesa presente por dívida futura. É preciso dizer aos jovens, às novas 

gerações, a respeito do pacto geracional que está sendo feito. A demagogia, o 

populismo é isto: “Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar”. Com que roupa? — 

diria Noel Rosa.  

E, por último, a questão do déficit nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - O samba já terminou. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA -Se a União Europeia fixa 3% como 

limite máximo suportável, o que significa 10% de PIB nominal?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Marcus 

Pestana.  

Concedo a palavra ao Deputado Odorico Monteiro, pela Liderança do PROS, 

por 3 minutos, mais 3 minutos pela inscrição, perfazendo 6 minutos no total. 

O SR. DEPUTADO ODORICO MONTEIRO - Obrigado, Sr. Presidente 

Saúdo os nossos convidados, os Srs. Alessio, que saiu, nosso conterrâneo; 

Mauro Junqueira, Presidente do CONASEMS — Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, entidade que tive o privilégio e o prazer de presidir; Arionaldo 

Bonfim e o Bernard Appy. 

Eu considero que o Ministério da Saúde está devedor neste debate aqui. Não 

dá para a gente discutir o congelamento dos recursos da saúde em 20 anos. Que a 

gente faça um debate mais aprofundado sobre a questão epidemiológica — e, 

inclusive, está prevista no art. 35 da Lei Orgânica da Saúde — e a questão 

demográfica. 

O Brasil é o país que mais vai envelhecer nos próximos 15 anos — o Brasil, a 

Índia e a Nigéria. Nós vamos envelhecer, Bernard, em 20 anos, o que a Europa 

levou 100 anos para envelhecer. A Europa levou 100 anos para que sua população 

com mais de 65 anos aumentasse de 7,5% para 15%. Mas nós vamos fazer isso em 

15 anos. Exatamente em 2036, nós vamos ter mais de 30 milhões de pessoas com 
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mais de 65 anos. Em 2050, nós vamos ter 50 milhões de pessoas, mais do que um 

Canadá e meio. Hoje, o Canadá tem 34 milhões de habitantes. Nós vamos ter 50 

milhões de pessoas com mais de 65 anos.  

É preciso fazer esse debate. Não dá para o Ministério da Saúde 

simplesmente apresentar duas ou três planilhas. E tenho todo carinho por você, Ari, 

eu o considero um dos melhores orçamenteiros da Esplanada, e não só do 

Ministério da Saúde. Não é à toa que V.Sa. já está há mais de 20 anos nesse 

mesmo lugar. Entram e saem Ministros, mas V.Sa. é mantido pela sua qualidade. 

Mas esse não é o debate que nós precisamos fazer com o Ministério da Saúde. 

Precisamos saber o impacto disso. Inclusive, Sr. Presidente, Deputado Danilo Forte, 

V.Exa. que é um grande defensor do pacto federativo, nós devemos debater qual é o 

impacto nos Estados e nos Municípios. 

Nós criamos a Constituição de 1988 e temos uma espécie de monstro de 

duas cabeças. A União, que arrecada tudo, mas não faz nada; e os Municípios não 

arrecadam nada e têm que fazer tudo, além da pressão social da população. Pelo 

princípio da universalidade, estamos nos Municípios, porque lá no Município está a 

universalidade. O Estado brasileiro — e esse é um debate que o nosso economista 

tem que fazer, não se pode só falar em ajuste financeiro e orçamentário — é um 

Robin Hood às avessas. Ele tira dos ricos e dá aos pobres. E, na saúde, isso se 

materializa como nenhuma outra política.  

É o único País do mundo que tem a contradição de ser universal, mas faz 

renúncia fiscal de 100% do que a classe média alta, rica, paga neste País. O 

dinheiro que fica aqui, no Plano Piloto, da população que mora aqui, faz falta na 

periferia de Brasília. O dinheiro que faz falta em Campo Limpo e Santa Maria, em 

São Paulo, é o que vai para Pinheiros e para a Avenida Paulista. Ou seja, este 

debate também tem que ser feito. 

Eu fico muito feliz que o Deputado Marcus Pestana, como economista, está 

contaminado pela saúde, tenha abordado as questões dos juros e da renúncia fiscal. 

Esse debate tem que ser feito. 

A nossa proposta, Sr. Presidente, é no sentido de retirar a saúde e a 

educação da PEC 241. Temos que debater isso. Trata-se de retirá-las mesmo! O 

sofrimento dos nossos Municípios é muito grande. Esse dado que o Sr. Mauro 
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trouxe é muito forte. São 600 bilhões em 20 anos. E isso vai sucatear a base do 

sistema, e não o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tem 

responsabilidade sanitária sobre nada. Não atende nada. Tem os hospitais do Rio 

de Janeiro e o Hospital Conceição; o resto é dos Estados e dos Municípios. E nós 

temos que discutir exatamente esse repasse.  

É esse o debate que a Deputada Carmen Zanotto traz para cá. Nós 

precisamos debater sobre qual o impacto nos leitos de UTI nos próximos 20 anos, 

qual o impacto em doenças emergentes, como dengue, zika e chikungunya, qual o 

impacto na incorporação tecnológica, porque nós estamos envelhecendo e temos, 

até por não investirmos em ciência e tecnologia, uma alta dependência tecnológica.  

É no complexo produtivo da saúde que nós somos mais dependentes. Nos 

outros complexos produtivos, nós temos certa autonomia, em alguns deles nós 

lideramos no planeta, no caso do agronegócio, da carne, com a exportação, já 

temos autonomia, somos o primeiro do mundo, mas na saúde nós dependemos de 

toda tecnologia do Norte. 

Agora mesmo temos um desafio. A primeira vacina que foi desenvolvida no 

Norte e será utilizada no Sul, sem ser amortizada no Norte, é a vacina da dengue, 

porque ela só atinge uma faixa do planeta, a faixa tropical. A Europa não vai 

amortizar a pesquisa que foi feita, e para nós o custo é alto. Aí vamos ficar no 

dilema: vai morrer gente na calçada?  

Nós temos saber o seguinte: quantas pessoas vão morrer com a PEC 241? 

Esse é o debate que tem que ser feito. É a PEC da morte? Vamos assumir isso? 

Esse é um debate fundamental.  

Da mesma forma, quantas crianças vão deixar de ser matriculadas nas 

escolas? Quantas pessoas que tiveram acesso ao ensino médio, ao ensino primário, 

por conquista dos Municípios que assumiram a responsabilidade da universalização 

do ensino fundamental, vão ter acesso ao ensino médio e à universidade? Esses 

alunos que entraram no ensino fundamental na década de 90, na década de 2000, 

precisam ter acesso ao ensino médio e à universidade. Quantos vão deixar de ter 

esse acesso?  

Se, de um lado, você tem a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a 

mortalidade dos idosos, por falta de assistência, por outro, você pode ter a 
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mortalidade da juventude, porque ela não teve acesso à oportunidade gerada pela 

educação. Então, esse é o grande debate que nós temos que fazer. 

Por isso, eu insisto que nós temos que trazer novamente aqui o Ministério da 

Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, a ANVISA — Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, a CONITEC — Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS. 

Quantos medicamentos estão sendo discutidos para serem incorporados? 

Quantas tecnologias? Vamos discutir a questão da radioterapia, mas nós temos uma 

lei que foi votada nesta Casa, Sr. Presidente, que diz que, se o paciente receber o 

diagnóstico de câncer, em até 60 dias o seu projeto terapêutico tem que ser definido, 

e tem que ser definida a sua assistência, se vai fazer cirurgia, se vai fazer 

quimioterapia ou radioterapia.  

Quantos milhões de brasileiros com câncer vão deixar de ter assistência por 

causa da PEC 241? É fundamental fazer essa conta, porque isso faz parte de um 

princípio da Constituição, previsto no art. 196, da universalidade, da equidade, da 

integralidade. Qual é a renúncia fiscal, qual é o juro?  

O que nós vamos fazer para salvar a população brasileira e garantir um 

sistema de saúde, que já é subfinanciado, que terá a subtração de mais de 600 

bilhões de reais ao longo desses 20 anos? 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Odorico Monteiro) - Obrigado, Deputado 

Odorico Monteiro. 

Agora passo a palavra ao último inscrito, o Deputado Eduardo Cury, por 3 

minutos. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO CURY - Obrigado, Sr. Presidente.  

Sras. e Srs. Deputados, Vice-Presidente, senhores convidados, eu vou ser 

bastante rápido, só vou fazer um destaque em relação ao que disse o Prof. Alessio, 

da UNDIME, que não se encontra presente. Eu vou ser curto para não ser injusto 

com ele. Eu não poderia deixar de registrar uma grande incongruência da fala dele, 

que me recorda um pouco o que há na apostila da minha filha. 

Outro dia eu estava estudando com ela e li, numa página, que a globalização 

tinha empobrecido os países em desenvolvimento, os países pobres, mas, num 
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parágrafo abaixo, havia dados, e, segundo a ONU, todos esses países melhoraram 

de vida. Ou seja, na parte de dados, falam uma coisa, na parte opinativa, que é livre, 

há inconsistência. 

O Presidente da UNDIME colocou-nos aqui — e cheguei a ficar assustado, eu 

li de novo o projeto — que o projeto não fala absolutamente nada sobre tetos para a 

educação, sobre limitação de gastos com educação, não ampliação dos gastos em 

educação nos Municípios, Estados ou mesmo no Governo Federal, absolutamente 

nada sobre isso. 

O próprio gráfico dele fala na pizza e comenta o baixo investimento do 

Governo Federal, a capacidade que o Governo Federal tem de ampliar os gastos 

com a educação básica, e, em minha opinião, isso deve ser feito. Acho que o 

Governo gasta demais no ensino universitário e pouco no ensino fundamental, na 

educação básica. Mas esse é outro capítulo. Eu só queria colocar isso. 

Ele, como dirigente municipal, fala que não tem nada a ver com a economia. 

Eu fico imaginando ele se reportando ao seu chefe superior, o Prefeito, falando: 

“Não, não há problema de dinheiro, não. O senhor resolve e arruma”. Aí o Prefeito 

fala para ele: “Mas o meu patrão, que é o cidadão, que me colocou aqui, não me dá 

mais dinheiro para fazer frente àquilo que você quer fazer. Você vai ter que se virar 

com os recursos que estão aí”. 

Então, um dirigente tem tudo a ver com a economia. Isso não tem sentido, até 

me assusta. 

Quero dizer do meu respeito e admiração pela UNDIME. Eu incentivei o 

Secretário de Educação do meu Estado, ele foi Presidente da UNDIME do meu 

Estado por 2 anos, Vice-Presidente, sei do enorme trabalho que eles fazem. Mas 

tem que haver certa racionalidade para nós podermos evoluir no debate. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Deputado Eduardo 

Cury. Aí seria bom demais, é só enviar a demanda. (Riso.) 

Concedo a palavra, para as considerações finais, ao Sr. Arionaldo Bonfim 

Rosendo, Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Bom, vou tentar responder às 

questões que foram colocadas, e houve poucas do ponto de vista da saúde. Pelo 
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que eu pude notar aqui, falaram sobre um prejuízo de 267 milhões, que a 

HEMOBRÁS produziu, ao longo de praticamente 10 anos de implantação, somente 

com viagens à França.  

Quero só dizer que a empresa que transfere tecnologia para a construção da 

HEMOBRÁS é a LFB, que se localiza na França. Então, faz sentido o deslocamento 

de técnicos do Ministério da Saúde e da HEMOBRÁS para lá, a fim de tratarem da 

sua implantação. 

Quero dizer que, em que pese ela não ter ficado pronta ainda, ela já fraciona 

há algum tempo, junto com a LFB, o Fator VIII. Acho que o Deputado Odorico 

Monteiro tem amplo conhecimento disso, ele conviveu conosco no Ministério da 

Saúde. Ela também fez algo que, no nosso entendimento, é importantíssimo, que é 

uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo — PDP com o Laboratório Baxter para 

aquisição do Fator VIII recombinante, que também vai trazer autonomia ao País. 

Eu espero firmemente que a HEMOBRÁS, após ser implantada, possa trazer 

também segurança à questão do sangue do País, o que considero de fundamental 

importância. 

Deputado Patrus Ananias, peço desculpas por não poder preencher suas 

expectativas ao estar substituindo o Ministro, mas procurei trazer aqui o meu 

conhecimento. Quero dizer do meu respeito e minha admiração pela trajetória 

pública que V.Exa. tem. 

Eu tive oportunidade recentemente de contribuir, das mais diversas formas, 

com a criação do Fundo de Assistência Social. Junto com a sua equipe, 

disponibilizamos lá pelo menos meia dúzia de pessoas para compor, criar, implantar 

e levar a experiência histórica do Ministério da Saúde para o desenvolvimento do 

Fundo de Assistência Social, no tempo em que o V.Exa. esteve à frente daquele 

Ministério. 

Deputada Carmen Zanotto, essa questão das cirurgias eletivas está dentro do 

que o Mauro colocou aqui. Nós apresentamos ao Ministro do Planejamento, ao 

Ministro da Casa Civil e da Secretaria-Geral uma demanda, com urgência, de várias 

despesas com novas habilitações que, como V.Exa. sabe muito bem, não foram 

feitas agora, já tem 3 a 4 anos. E, independentemente da emenda constitucional em 

que nós estejamos atuando, se é a Emenda nº 29 ou se é a Emenda nº 86, é claro e 
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óbvio que nós tivemos dificuldades de dar conta dessas despesas, e o Mauro bem 

colocou isso aqui. 

A situação, e volto a dizer mais uma vez, consiste no fato de que nós 

podemos ter a Emenda nº 29, a Emenda nº 86, mas, se a arrecadação cai, não há 

vinculação, não há emenda constitucional que dê conta. Por quê? Porque falta o 

principal: recurso. 

O Ministério da Saúde vem trabalhando, junto aos Municípios, nos últimos 8, 

10 anos, para melhorar a saúde da população, procurando criar mecanismos para 

atender melhor a população.  

E, dentro daquilo que V.Exa. coloca, a questão da quimioterapia, radioterapia, 

cirurgias eletivas, a implantação de mais Unidades de Pronto Atendimento — UPAs, 

a implantação de leitos da Rede Cegonha, tudo isso está dentro desse contexto que 

nós estamos buscando junto ao Planejamento.  

Já tivemos três reuniões, só para que vocês terem ideia, como o Ministro 

Dyogo para levar essa posição e poder buscar uma solução junto ao Planejamento. 

E, volto a dizer, aposto firmemente que, no momento em que tivermos uma 

reversão com relação às receitas do País, teremos condições de fazer isso. Não 

posso garantir que isso vai acontecer na totalidade ainda neste ano, porque o 

volume de recurso é muito significativo. Nós estamos falando aproximadamente de 

3,4 bilhões de reais, somente para dar conta dessas novas habilitações, que estão 

no Ministério da Saúde, que foram feitas nos últimos 3, 4, 5 anos. Mas estamos 

trabalhando firmemente para poder dar conta dessa situação que é de suma 

importância para o Sistema Único de Saúde. 

Com relação aos valores, eu os ficarei devendo, mas enviarei a V.Exa., já que 

temos muito contato. Essa é uma ação do DRAC — Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistemas, e V.Exa. já esteve lá algumas vezes conosco. E 

posso passar os valores tranquilamente, porque isso fez parte, inclusive, do ofício 

que nós encaminhamos ao Planejamento. Isso está detalhado nesse ofício. 

Por último, Deputado Odorico Monteiro, obrigado pelas palavras, mas 

entendo que não tenho condições de chegar a esse nível de discussão que V.Exa. 

coloca, mas, por outro lado, todos os custos que o Ministério da Saúde tem com o 

SUS nós discutimos, e tenho pleno conhecimento de quanto custa cada uma dessas 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PEC 241/16 - Novo Regime Fiscal 
 Número: 1023/16  29/08/2016 
 
 

 76 

coisas. E quanto custa e quanto precisamos de recurso faz parte desse trabalho que 

fazemos diuturnamente, junto ao Ministério do Planejamento, buscando recursos. 

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS — CONITEC 

está propondo incorporar, neste ano, no âmbito estadual, algo em torno de 240 

milhões/ano.  

Os medicamentos de sentenças judiciais, e V.Exa. tem conhecimento disso, 

porque estava lá, mais de 1 bilhão de reais. E isso, claro e óbvio, tem que caber na 

conta que o Ministério da Saúde tem hoje indexada à Emenda nº 86. 

A Deputada Carmen Zanotto gerou uma dúvida com relação a quanto seria a 

Emenda nº 29. Se a Emenda nº 29 estivesse em vigor neste ano de 2016, o limite 

mínimo que teríamos para aplicar em ações civis de saúde seria de 103.8 bilhões de 

reais. E pela Emenda nº 86, 100.2 bilhões de reais. E o limite que nós estamos hoje 

autorizados a executar pela área econômica, é de 106.9 bilhões de reais. 

O SR. DEPUTADO ODORICO MONTEIRO - E a PEC nº 01? V.Sa. pode 

repetir isso para nós, por favor? 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Pois não. 

O SR. DEPUTADO ODORICO MONTEIRO - A PEC 01 é importante. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Qual é a PEC 01? 

O SR. DEPUTADO ODORICO MONTEIRO - A PEC que foi votada em 

primeiro turno, que nós consideramos fundamental ser votada em segundo turno. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - O 14.8 que seria o primeiro ano, 

baseado numa receita corrente líquida de 681. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Caso seja aprovada este ano, ela 

valeria a partir do ano que vem. A receita corrente líquida, prevista para o ano que 

vem, é de 732 bilhões de reais. Nesse caso, é 14.8% sobre 732. Esse seria o valor 

para 2017, sendo que nós estamos hoje com 14.  

O que nós vamos encaminhar para o Congresso, no próximo dia 31, está 

dando 14.3% de 732, sem as emendas impositivas. Só as emendas impositivas 

representam 0.06 pontos percentuais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não dá 1.2. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - É 50%. 
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A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, só para deixar 

claro aqui um dado que eu passei antes, é que a nossa base de cálculo da 

Consultoria da Casa está mais pessimista. Estamos trabalhando, para 2017, com 

uma receita corrente líquida de 681 bilhões, que corresponderia, a partir do primeiro 

ano da vigência da Proposta de Emenda à Constituição nº 01, a 100 bilhões e 900 

milhões de reais. Nos dois primeiros anos, ela não seria boa na atual situação de 

queda da arrecadação. Ela seria boa a partir dos anos subsequentes. 

O SR. ARIONALDO BONFIM ROSENDO - Então, o número que está 

balizando a área econômica para envio da proposta para esta Casa é 732 bilhões. 

Essa é a última estimativa de que nós temos conhecimento. 

Com relação aos números, ficou alguma coisa que V.Exa. não tenha falado? 

No âmbito do Ministério da Saúde, eu não tenho os 20 anos que o Deputado 

Odorico Monteiro coloca, eu tenho um pouco menos, mas já passei por várias 

etapas e por várias situações econômicas. Eu não vi nada próximo a isso aqui, a 

não ser quando tivemos que buscar dois empréstimos, ainda na época do INAMPS, 

junto ao FAT, por conta da não realização da receita sobre a folha de pagamento 

para a saúde. Então, não vi isso em nenhum outro momento. 

Entendo a gravidade da situação, e fez parte de todo o contexto da nossa 

discussão com a área econômica para chegar ao número que nós enviamos para 

cá. 

Acredito piamente que esse processo vai se reverter e quero deixar claro para 

todo que vamos ter recursos para a saúde compatível com a situação do País, não 

com a situação de outros países, porque aí nós precisávamos ou precisamos 

alcançar outros patamares que ainda não alcançamos. 

Agradeço, mais uma vez, a possibilidade de vir aqui e debater a matéria. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Arionaldo. V.Sa. 

realmente é um grande técnico, um amigo do Ministério da Saúde. A nossa 

Consultoria é pessimista com relação ao presente e muito otimista em relação ao 

futuro. 

Concedo a palavra ao Sr. Mauro Guimarães Junqueira. 
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O SR. MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA - Vou tentar responder algumas 

questões.  

Com relação à HEMOBRÁS, Ari já respondeu. Eu concordo com ele. Estamos 

trabalhando lá enquanto Conselheiro de Administração da HEMOBRÁS. É uma nova 

gestão, e houve melhoria na gestão. Isso se deve em todos os setores, municipal, 

estadual e federal, mas a rotatividade da gestão nos preocupa, haja vista que, nos 

últimos 10 meses, nós já tivemos só no Ministério da Saúde quatro Ministros. Então, 

isso traz um fator complicador. 

O Deputado Carlos Marun fez alguns questionamentos, mas infelizmente não 

está presente. Um deles é se é necessário o ajuste fiscal. Lógico que é, e nós temos 

que trabalhar para isso. Nós temos responsabilidade com relação a isso, mas temos 

que lembrar a renúncia fiscal, que é muito grande, e podemos buscar outros 

caminhos.  

Ele citou a questão da perfumaria, das grandes fortunas. Eu colocaria 

cigarros, bebidas alcoólicas, motocicletas. Impactos em políticas dessa forma, que 

impactam diretamente na saúde, poderiam gerar várias medidas resultando numa 

medida importante de novos recursos para os Governos Federal, Estadual e 

Municipal. 

A PEC cria, sim, o teto de gastos para a União. E nós vamos ter que lutar no 

Orçamento, anualmente, para a saúde ter o seu crescimento necessário. 

Obviamente que se aumentarem os recursos para a saúde, para outras áreas 

haverá diminuição. 

O Deputado Altineu Côrtes fez uma colocação que me preocupa com relação 

— e não sei se foi dirigida ao CONASEMS ou à UNDIME — a alguma fala que ele 

entendeu que fosse partidária. 

Ambas as instituições representam o conjunto de 5.570 Municípios. E, no 

caso da Saúde, por exemplo, uma das ações do CONASEMS, desde o ano 

passado, no ano passado, depois de esgotado o diálogo, com o Governo anterior, foi 

que nós tivemos que ir à Justiça para garantir a parcela do MAC — Média e Alta 

Complexidade de dezembro. E, neste ano, estamos nos posicionando contra a PEC 

em função do congelamento. Então, não se trata de questão político-partidária, mas, 

sim, de defesa da política de saúde. 
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Com relação aos questionamentos da Deputada Carmen Zanotto, o Ari 

praticamente respondeu, e concordo com as colocações feitas por ele. Mas queria 

chamar a atenção para as publicações, e não pagas, de 3,2 bilhões, que o Ministro 

apresentou, inclusive, na CIT; e os credenciamentos que foram pedidos e muitos 

parados nos Estados, sem terem sido encaminhados para o Ministério da Saúde. É 

um volume de serviços, e já há solicitação de habilitação. 

Nós temos uma lei da oncologia que fala que, em 60 dias, o cidadão tem que 

entrar no serviço. Na minha região, no sul de Minas, que chamam de Sul Maravilha, 

são 90 dias para a primeira consulta, porque faltam serviços, faltam leitos, falta 

ampliação dos serviços. 

A nossa proposta mínima, se for aprovada a PEC, que vai trazer grandes 

problemas para a saúde, conforme os números já apresentados, é no sentido de 

trabalhar não com o ano base de 2016, porque a EC 86 diminuiu, sim, os recursos 

para a saúde, mas trabalhar com o de 2015 mais o IPCA. Acho que, assim, nós não 

perderíamos tanto e poderíamos fazer um trabalho com o Ministério da Saúde e os 

Estados para ver como vamos construir. 

Por último, o Deputado Marcus Pestana questiona o cenário de Minas Gerais 

e de outros Estados. Minas Gerais eu conheço bem, pois sou de lá. Na última 

reunião da Comissão Intergestores Bipartite — CIB, o Secretário Sávio declarou que 

o Estado aplicou, no ano passado, 9% no conjunto de Municípios, mas deveria 

aplicar 12%. Conseguiu pagar a atenção básica por um acordo que fez com o 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS — DENASUS, com o Ministério 

Público, com o Ministério da Justiça e com vários órgãos das Secretarias de Estado, 

mas ainda deve 8 meses de pagamento aos centros Viva Vida, 8 meses de 

pagamento aos centros Mais Vida, e vários serviços, como o do Jequitinhonha, de 

Teófilo Otoni. E outros já fecharam ou estão fechando pela falta de recursos, 

conforme alegado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Os Municípios colocam 

23% e não conseguem colocar mais. 

Com relação ao PIB nominal, a EC 86 mencionava o Orçamento anterior mais 

a variação do PIB, mas nunca havia retração de recurso. Então, se não crescia 

nada, permanecia aquele valor. Com a Emenda nº 86, neste ano, houve, sim, 

retração de recursos. E isso que impactou muito e está nos preocupando. Se 
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trabalharmos com a Emenda nº 86 e partirmos desse patamar, nós vamos perder 

recurso e fechar serviços. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Dr. Mauro 

Guimarães. 

Eu quero dizer aos Srs. Deputados que nós temos ainda vários requerimentos 

para aprovar aqui. 

Com a palavra o último convidado inscrito, Prof. Bernard Appy. 

O SR. BERNARD APPY - Dado o adiantado da hora, eu vou pegar os 

comentários que eu acho mais importantes.  

O Deputado Subtenente Gonzaga questionou em que medidas as despesas 

primárias contribuíram para a redução da receita primária. Quando olhamos o Brasil 

nos últimos 20 anos, honestamente eu acho que o ritmo da trajetória de crescimento 

das despesas primárias acabou tendo um efeito negativo para o crescimento do 

País, o que acabou tendo um efeito negativo sobre o crescimento da receita.  

Então, eu acho que o fato de ter havido um ritmo excessivamente forte de 

crescimento das despesas é uma das razões pelas quais nós temos uma taxa de 

juros tão alta no País. E isso, na verdade, realimenta e acaba tendo um efeito 

negativo sobre as receitas públicas. 

O senhor menciona que as questões de aumento de despesa foram todas do 

Congresso Nacional. Eu concordo, foram decisões democráticas, mas, no meu 

ponto de vista, talvez mal-informadas. Acho que a grande questão é que o padrão 

de política fiscal do Brasil, nas últimas décadas, tem sido o de decisões 

fragmentadas: decide-se aumentar despesa hoje para depois ver como a conta vai 

ser paga, o que se dará normalmente num momento de crise fiscal, que acaba 

sendo ajustado via aumento de carga tributária. O que eu acho é que seria muito 

bom se o Congresso Nacional pudesse começar a ter como foco a trajetória de 

longo prazo das contas públicas e tomasse a decisão em cima dessa trajetória. 

Volto a falar que cabe tudo — e pode haver opção por um Estado maior, com 

maior arrecadação, ou por um Estado menor, com menor arrecadação —, mas 

temos que sair desse padrão de fragmentação, que é muito cômodo. Claro, pode ser 

cômodo para o Parlamentar dizer que é a favor da saúde e da educação e alocar 
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dinheiro para a saúde e a educação ou dar reajuste para funcionalismo, sem se 

preocupar como a conta vai ser paga. Mas a conta chega. 

Isso seria um grande avanço para o Brasil, inclusive para a qualidade do 

debate democrático, se começássemos a olhar para o longo prazo e para as 

prioridades e como elas vão ser financiadas. Eu acho que essa é a questão. 

O senhor também colocou a questão de que só daqui a 20 anos haverá o fim 

do congelamento. Primeiramente, que haja um crescimento pela receita real. Eu, 

pessoalmente, acho que não faz sentido ter crescimento real zero das despesas por 

20 anos. Acho que é preciso haver uma política muito forte durante um período para 

o País ter um ajuste fiscal, mostrar que está revertendo a trajetória de explosão da 

dívida pública, e, depois disso, acho que pode-se discutir outros limites menos 

duros. Obviamente, acho que não precisamos de 20 anos para isso. Mas eu acho 

que tem que haver um limite. Pode ser um limite que não seja zero, mas eu acho 

que tem que haver um limite. Discute se são 2 ou 3 anos. 

Se o Brasil tivesse optado, há 20 anos, que as despesas da União fossem 

crescer, em termos reais, 3% ao ano, o País hoje seria outro, completamente 

diferente: seria um País com uma taxa de juros muito menor, com uma carga 

tributária provavelmente menor, sem o desajuste fiscal que há hoje, e com mais 

investimentos com certeza. O grande desafio é olhar o todo. Eu acho que a PEC traz 

isso. Ela talvez não seja suficiente, mas é um passo extremamente importante para 

olhar o todo. 

Em relação à questão do Deputado Patrus Ananias, aqui eu queria fazer 

minhas as palavras do Dr. Arionaldo. Eu também tenho uma grande admiração pela 

trajetória pública do Ministro Patrus. Inclusive, quero deixar claro que já fui ligado ao 

PT, já fui Assessor Parlamentar do PT aqui, de 1989 a 1991, trabalhei no Governo 

do PT, de 2003 a 2009. Infelizmente, acho que hoje tenho uma visão diferente do 

Deputado sobre o que é melhor para o País. Entendo que possa haver visões 

distintas. Eu tenho uma visão diferente.  

O senhor colocou que acha perigoso o discurso do caos. Eu, honestamente, 

acredito que, se nós não fizermos nada e mantivermos a trajetória... 

O SR. DEPUTADO PATRUS ANANIAS - Temos que fazer outra coisa e não 

fazer nada. 
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O SR. BERNARD APPY - Tudo bem, mas manter a trajetória dos últimos 

anos da política fiscal brasileira, para mim, vai ser desastroso para o País. Eu 

realmente acredito nisso. 

O senhor também coloca que alguns defendem o interesse do capital. Eu 

queria deixar muito claro que, quando eu defendo que temos que fazer um ajuste 

fiscal no Brasil, não estou defendendo o interesse do capital, até pelo meu passado. 

Não estou mais ligado ao PT, mas ainda me considero uma pessoa de esquerda, no 

sentido de que eu quero, sim, melhorar a distribuição de renda no País. Tenho muita 

preocupação com isso e acho que o foco da política pública deve ser esse.  

Eu não acho que, quando estou propondo isso, eu esteja defendendo o 

interesse do capital. Quando eu proponho que haja ajuste fiscal, estou propondo o 

interesse de poder ter política pública. O desajuste nas finanças públicas impede 

que se faça política pública. Acho que esse é o ponto importante. E, sem fazer 

política pública, não tem como melhorar a questão distributiva em nosso País. 

A questão que eu coloco não é não ter política pública, não ter saúde, não ter 

educação, mas é ter prioridades. Será que é importante para o Brasil manter a 

possibilidade de que pessoas se aposentem aos 50 anos de idade ou menos? Eu 

acho que não. Isso tem um custo para a sociedade e precisa ser colocado em 

discussão. 

Se essa questão for enfrentada, já se abre um espaço fiscal enorme para se 

tomar outras medidas de políticas públicas. Se a trajetória dos gastos 

previdenciários, a possibilidade de se aposentar muito cedo, o generoso regime de 

benefícios, como no caso das pensões por morte, que no Brasil são muito mais 

generosas do que no resto do mundo, se essas questões forem enfrentadas, nós 

vamos abrir espaço para atender outras prioridades. A minha questão é um pouco 

essa. 

Será que faz sentido haver reajuste para todas as categorias do 

funcionalismo, ou principalmente para aqueles de alto rendimento, que são os 

projetos que acabaram de passar aqui pela Câmara, alguns já aprovados e outros 

ainda no Senado? Tenho dúvidas se, neste momento do Brasil, isso é o mais 

importante. 
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Eu, inclusive, acho que esses projetos vão na contramão da PEC 241. A PEC 

241 diz para olhar o todo e ver o que cabe lá dentro. Mas aprovar os projetos para 

depois ver o que cabe na PEC é exatamente o regime fiscal que temos que 

abandonar no Brasil, de tomar decisões e depois vê como se fecha a conta. Não! 

Vamos ver a conta, ver o que cabe lá dentro e vamos aprovar. 

Eu acho que é um pouco isso o que eu queria colocar. Eu, pessoalmente, 

volto a reforçar que eu acho que a discussão de Estado grande, com mais 

arrecadação, e Estado pequeno, com menos arrecadação, é absolutamente válida. 

Mas é preciso pensar os custos e os benefícios dos dois. 

Concordo totalmente com o senhor que temos um problema de injustiça 

tributária no Brasil. Acho, sim, que temos que avançar muito. Rico paga pouco 

imposto no Brasil, sim. Isso é verdade. Agora, precisamos fazer isso com muito 

cuidado. Se fizermos malfeito, nós vamos ter um efeito negativo sobre o 

investimento e o crescimento. Agora, há questões que temos que olhar. Uma parte 

importantíssima das distorções de rico pagar pouco imposto está no regime de lucro 

presumido e no mesmo no regime do SIMPLES.  

Eu fiz umas continhas, uma vez, e consigo pensar em uma empresa do 

simples. Vamos pensar em um advogado. O Congresso Nacional incluiu o advogado 

no SIMPLES. Eu posso ter um advogado com renda pessoal de 200 mil reais por 

mês no SIMPLES. Faz sentido? Desculpem, mas é prioridade para o País? Faz 

sentido uma pessoa que ganha 200 mil reais por mês de renda pessoal, líquida de 

impostos — líquida! —, porque ele não paga Imposto de Renda de Pessoa Física, 

estar dentro do SIMPLES? Isso é injustiça tributária, no meu ponto de vista. Acho 

que temos muito o que fazer. No entanto, é preciso muito cuidado com o como fazer.  

Inclusive o Joseph Stiglitz, um economista respeitado pela esquerda, inclusive 

brasileira, escreveu um texto em que ele diz claramente: “Tome muito cuidado. Às 

vezes você vai aumentar a taxação do capital achando que vai melhorar a 

distribuição de renda e o efeito é inverso”. Por quê? Porque, ao taxar demais o 

capital, eu posso ter o efeito de reduzir a taxa de investimento e, ao reduzir a taxa de 

investimento, eu gero menos demanda para o trabalho e jogo a renda do trabalho 

para baixo. 
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Então, o sistema tributário é, sim, injusto, mas, ao rever isso, tem que ser feito 

com muito cuidado. Muitas vezes aquilo que temos que pegar é aquilo que as 

pessoas acham bonito, como, entre outros, o advogado no SIMPLES. Desculpem-

me, mas para mim isso é uma solução inaceitável — Inaceitável! Inaceitável! —, 

entre outras. 

O Deputado Silvio Torres, que está ao meu lado, questiona minha crítica ao 

superávit primário. Eu queria separar duas coisas, Deputado. Obviamente, eu sou 

absolutamente a favor da sustentabilidade fiscal, e isso significa que você tem que 

ter um superávit primário ao longo do tempo que garanta que a dívida pública tenha 

uma trajetória sustentável. Óbvio. O que eu questiono é o uso da meta de superávit 

primário como instrumento de gestão da política fiscal de curto prazo.  

Eu, pessoalmente, acho que é muito melhor ter metas de despesa, que — 

volto a dizer — em uma economia em ordem, não precisa ser zero. Ao fixar meta de 

despesa, eu olho que impacto ela tem sobre o superávit primário ao longo do tempo. 

O problema de usar o superávit primário como meta no curto prazo é que, em 

período de crescimento, ele me permite gastar mais, justamente no período em que 

eu deveria estar poupando recursos para épocas de vacas magras; e, em épocas de 

vacas magras, ele me obriga a cortar despesa e, com isso, aprofunda a recessão. 

Ele é muito pró-cíclico, um jeito ruim de gerir a política fiscal, o que não quer dizer 

que nós não temos que ter preocupação com a trajetória da dívida pública e com a 

trajetória do superávit primário a longo prazo. 

Eu só acho que, como instrumento de curto prazo de metas anuais, eu prefiro 

a meta de despesa pública, desde que ela seja responsável e, se possível, fixada 

com base em cálculos feitos por uma entidade independente. Nós não podemos 

arbitrar politicamente qual é o tamanho da receita para poder definir o tamanho da 

despesa. Esse tem que ser um cálculo técnico bem feito. 

Muitos falam que o tripé macroeconômico é meta de inflação, câmbio 

flutuante e superávit primário. Eu diria que não é superávit primário, mas 

sustentabilidade fiscal. Obviamente, isso é fundamental. 

O Deputado Marcus Pestana fez algumas perguntas que, infelizmente, eu não 

vou ter como responder, porque, para responder todas elas, com calma, eu 

precisaria ter no mínimo 1 hora de explanação. 
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Na questão “ovo e galinha” dos juros, o meu ponto é muito claro: o Brasil tem 

juros disfuncionais e completamente fora dos parâmetros mundiais. O que sabemos 

é que uma parte importante disso se deve à disfuncionalidade fiscal do País. Há um 

problema de renitência muito alta da inflação no Brasil, que é pouco compreendido e 

que precisaria ser mais bem compreendido.  

Quero aqui fazer um mea-culpa dos economistas, pois muitas vezes os 

economistas ficam fazendo trabalhos de coisas inúteis, e os de coisas realmente 

relevantes eles não fazem, como entender por que a inflação no Brasil é tão 

renitente. Mas o fato é que há, sim, uma relação muito grande com a forma de gerir. 

O fato de no Brasil a despesa pública ter crescido, em termos reais, 6% ao 

ano, nos últimos 20 anos, tem a ver com o fato dos juros reais serem tão altos no 

Brasil. O fato de o Brasil ter dado o calote da dívida pública no passado tem a ver 

com o fato de que os juros reais serem tão altos no Brasil. Essas coisas são claras. 

São suficientes para explicar tudo? Eu acho que não. 

Essa é uma questão que precisa ser claramente trabalhada. É absurdo que o 

Brasil gaste 8% do PIB com juros da dívida pública. Isso é absurdo e inaceitável. 

Nós temos que criar condições para fazer isso.  

Acho que essa PEC do gasto tem um impacto positivo a longo prazo. 

Realmente acho. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É corrente, na Casa, ouvirmos: 

“Em vez de fazer o ajuste pelo corte de despesa, por que não se abaixam os juros, 

num gesto de voluntarismo?” Claro que isso não é possível. Ao contrário, tem que 

haver o equilíbrio fiscal para poder abaixar os juros. 

O SR. BERNARD APPY - É isso. Eu acho que esse é o ponto. A experiência 

de 2012 mostra que, quando o Governo baixou os juros de forma voluntária, a 

inflação subiu.  

Agora, há outras questões que precisam ser entendidas, como por exemplo, 

por que a inflação é tão renitente no Brasil, que eu acho que vão além apenas da 

política fiscal, mas a política fiscal é fundamental.  

A previdência obviamente tem que mudar, pois, como eu disse aqui, é hoje o 

principal gasto primário da União. Ela tem que ser enfrentada se nós quisermos abrir 

espaço para outros gastos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.  
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E tem que se fazer isso com justiça social. Para mim, uma pessoa se 

aposentar aos 50 anos idade é injusto do ponto de vista social. Quero deixar isso 

absolutamente claro. É injusto! Acho que é preciso uma discussão sobre justiça 

social na previdência para haver justiça social na saúde e na educação. Acho que 

esse é um ponto importante. 

As outras questões, infelizmente, eu vou ter que ficar lhe devendo. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Apenas sobre a questão da dívida 

e o pacto geracional. 

O SR. BERNARD APPY - A questão intergeracional é uma boa pergunta, na 

verdade. Eu acho que o senhor tem toda razão, Deputado. A grande questão é que 

a irresponsabilidade fiscal hoje no Brasil está deixando para as nossas gerações 

futuras uma conta enorme do ponto de vista do baixo crescimento e uma conta 

enorme do ponto de vista do tamanho da dívida que vão tem que pagar. E isso é 

uma coisa extremamente importante. 

Hoje eu trabalho no Centro de Cidadania Fiscal, que tem, entre os seus 

princípios, a sustentabilidade fiscal, que é exatamente gerir as finanças públicas de 

forma a não deixar uma conta muito grande para as gerações futuras. Isso está 

escrito no estatuto. E eu acho que nós temos que levar isso a sério. Nós não 

podemos empenhar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos para poder ter um 

benefício a mais ou um voto a mais hoje no curto prazo no Brasil. Acho que isso é 

importante. Infelizmente, eles não têm lobby. Está certo? Seria bom que os nossos 

filhos e netos tivessem lobbies aqui para ter a mesma força dos lobbies que vêm 

aqui pressionar pelo aumento do salário dos juízes e de outras categorias 

profissionais. 

Eu vou finalizar respondendo ao Deputado Odorico Monteiro. V.Exa. colocou 

aqui falou aqui que a proposta é tirar a saúde e a educação da PEC 241. Eu acho 

que vinculação de receitas é uma forma ruim de proteger despesas. Eu acho que 

uma forma boa de proteger despesas é definir que elas sejam realmente prioritárias, 

como, aliás, o resto do mundo faz. No resto do mundo não existe vinculação de 

recursos para a saúde e educação, e há países que gastam adequadamente em 

saúde e educação. Está certo? 
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Eu concordo com o senhor em que o Estado brasileiro é um Robin Hood às 

avessas. Essa é uma questão que precisa ser discutida. Eu falei um pouquinho da 

área tributária. Eu acho que há outras áreas. Está certo? Por exemplo, por que 

temos o Fundo de Participação dos Estados — FPE, que transfere recursos para 

Estados pobres, enquanto o do Sistema Único de Saúde — SUS transfere um monte 

de dinheiro para São Paulo? Desculpe-me, Deputado! Mas será que São Paulo não 

tem dinheiro para financiar a sua saúde com recurso próprio e dar o dinheiro do SUS 

para outros Estados? Há questões aqui para nós pensarmos melhor o País. Eu acho 

isso faz todo sentido.  

Agora, a questão aqui não é de quantas pessoas vão morrer se a PEC 241 for 

aprovada. A minha pergunta é quantas pessoas vão morrer no longo prazo se nós 

deixarmos tudo como está, porque o País vai entrar numa crise brutal. E nós vamos 

chegar à situação do Rio de Janeiro, que não tem dinheiro para pagar o básico da 

saúde, o mínimo do mínimo da saúde. Com certeza, vão morrer muito mais pessoas 

do as que poderão morrer hoje. Eu acho que nós temos que ter coragem de 

enfrentar isso e definir o que é prioritário. Então, vamos mexer em outros gastos 

para poder abrir espaço para a saúde e eventualmente para a educação. 

 É isso. Peço desculpas pelo tempo que demorei. Quero agradecer muito a 

oportunidade de participar desta discussão. Acho importantíssimo o Congresso ter 

essa disponibilidade de ouvir visões que às vezes não são exatamente aquelas com 

as quais os Deputados concordam. Mas acho importante haver esse debate 

democrático sobre essa PEC, que, para mim, é uma questão fundamental para o 

País. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Obrigado, Prof. Bernard Appy.  

Esta Casa é uma casa democrática. Nós estamos preocupados em fazer um 

bom debate e estamos preocupados também em cumprir a nossa responsabilidade.  

Inclusive já convido todos para a próxima audiência pública, que será 

realizada no dia 31, quarta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Foram convidados a 

Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal; o economista Raul Velloso; o 

economista João Sicsú; e o economista Samuel Pessôa, pesquisador do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, será também uma 

mesa muito seleta, que fará um bom debate sob a presidência do Deputado Silvio 
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Torres. Eu não poderei participar da audiência pública, porque vou ter que ir ao 

Parlamento Latino-Americano assumir a Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida 

Social e Desenvolvimento Regional do Parlamento Latino-Americano. 

Eu preciso aprovar dez requerimentos para poder dar continuidade aos 

trabalhos. A maioria deles é de autoria do Deputado Marcus Pestana.  

Item 1. Requerimento nº 44, de 2016, do Deputado Marcus Pestana, que 

requer a realização de Audiência Pública com o Secretário de Acompanhamento 

Econômico, com a Secretária do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e com 

o Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

Alguém discorda? (Pausa.)  

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Se for possível, eu quero propor 

deliberarmos em bloco. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Isso não pode ser feito. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Não? Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Tem que ser feito um por um. 

Se ninguém questionar, vai ser bem ligeiro.  

Com não há ninguém que queira questionar o requerimento do Deputado 

Marcus Pestana, pergunto se todos o aprovam.  

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.)  

Aprovado o Requerimento nº 44, de 2016, de autoria do Deputado Marcus 

Pestana.  

Item 2. Requerimento nº 45, de 2016, de autoria do Deputado Marcus 

Pestana, que requer a realização de audiência pública com os Srs. Gustavo Franco, 

José Márcio Camargo, José Roberto Afonso e Amir Khair.  

Eu acho, inclusive, que alguns desses já foram convidados. 

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.)  

Aprovado o Requerimento nº 45, de 2016, de autoria do Deputado Marcus 

Pestana.  
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Item 3. Requerimento nº 47, de 2016, de autoria do Deputado Thiago Peixoto, 

que requer a realização de audiência pública desta Comissão Especial com a 

presença do Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — 

FNDE, o Sr. Gastão Dias Vieira.  

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 47, de 2016, de autoria do Deputado Thiago 

Peixoto. 

Item 4. Requerimento nº 48, de 2016, do Sr. Thiago Peixoto, que requer a 

realização de audiência pública desta Comissão Especial com a presença da 

Secretária do Tesouro Nacional, a Sra. Ana Paula Vitali Janes Vescovi.  

Ela já foi convidada por meio do requerimento do Deputado Marcus Pestana.  

O Deputado Thiago Peixoto vira coautor do requerimento do Deputado 

Marcus Pestana. 

Item 5. Requerimento nº 49, de 2016, de autoria do Deputado Gilberto 

Nascimento, que requer a realização de audiência pública desta Comissão Especial 

com a presença dos Srs. Aod Cunha de Moraes Júnior, Mestre e Doutor em 

Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor Executivo do 

Banco J. P. Morgan no Brasil; Eduardo Oinegue, jornalista; e Murilo Portugal Filho, 

Presidente da FEBRABAN. 

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 49, de 2016, de autoria do Deputado Gilberto 

Nascimento.  

Item 6. Requerimento nº 50, de 2016, do Deputado Sr. Jorge Solla, que 

requer a realização de reunião de audiência pública para ouvir o Diretor-Presidente 

da CONTAG, o Sr. Alberto Ercílio Broch. 

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 50, de 2016, de autoria do Deputado Jorge 

Solla. 
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Item 7. Requerimento nº 51, de 2016, de autoria da Deputada Maria do 

Rosário, que requer a realização de audiência pública com a participação da 

Procuradora Élida Graziane, do Ministério Público de Contas do Estado de São 

Paulo; do Sr. Rodrigo Orair, do Instituto de Pesquisa Economia Aplicada — IPEA e 

do Sr. Eduardo Rolim de Oliveira, Presidente da Federação de Sindicatos de 

Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico — PROIFES. 

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 51, de 2016, de autoria da Deputada Maria do 

Rosário. 

Item 8. Requerimento nº 52, de 2016, de autoria do Deputado Jorge Solla, 

que requer a realização de reunião de audiência pública para ouvir representantes 

das seguintes entidades da sociedade civil sobre tema desta Comissão Especial: a 

CNBB — Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; o CNS — Conselho Nacional 

de Saúde; o CONASS — Conselho Nacional de Secretários de Saúde; o 

CONASEMS — já foi ouvido hoje; o CEBES — Centro Brasileiro de Estudos de 

Saúde e a ABRASCO — Associação Brasileira de Saúde Coletiva.  

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 52, de 2016, de autoria do Deputado Jorge 

Solla.  

Item 9. Requerimento nº 53, de 2016, de autoria do Deputado Darcísio 

Perondi, que requer a realização de audiência pública desta Comissão Especial com 

a presença do Dr. Samuel de Abreu Pessôa, Doutor em Economia pela 

Universidade de São Paulo.  

Ele está convidado para a audiência pública da próxima quarta-feira, dia 31, 

às 9h30min. 

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 53, de 2016, de autoria do Deputado Darcísio 

Perondi. 
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Item 10. Requerimento nº 54, do Deputado Patrus Ananias, que requer a 

realização de audiência pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 241-A, de 2016, que institui o novo regime fiscal, com os seguintes convidados: 

Vagner Freitas, Presidente da Central Única dos Trabalhadores — CUT; Pedro 

Armengol, Presidente da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 

Federal; Roberto Franklin de Leão, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação; e Sandro Alex de Oliveira Cezar, da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Seguridade Social. 

Os Deputados e Deputadas que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado o Requerimento nº 54, de 2016, de autoria do Deputado Patrus 

Ananias. 

Nada mais havendo a tratar e não havendo quem queira fazer uso da palavra, 

vamos encerrar a reunião, antes convocando reunião extraordinária para a 

realização de audiência pública no dia 31 de agosto de 2016, às 9h30min, em 

plenário a ser confirmado oportunamente, com a participação dos seguintes 

convidados: a Ministra Cármen Lúcia, do STF; o economista Raul Velloso, o 

economista João Sicsú e o economista Samuel de Abreu Pessôa. 

Agradeço a participação de todos até o presente momento. Rogo a Deus boa 

saúde para todos nós. Até a reunião da próxima quarta-feira, dia 31, sob a 

Presidência do Deputado Silvio Torres, para o bom andamento da Comissão 

Especial da PEC 241-A. 

Obrigado.  

Boa noite. 

Está encerrada a reunião. 


