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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Está aberta a reunião.

Esta é a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta

nº 01/2001.

Antes de iniciarmos propriamente a nossa reunião, informo aos Srs.

Deputados que estou desligando o meu telefone celular. É apenas uma

informação que estou dando aos colegas.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – É que o meu não tem

silencioso; se tivesse, eu o faria.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Eu estava usando o celular, porque

V.Exa. não havia começado a reunião ainda. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Temos várias atas de

reuniões: da 8ª Reunião Ordinária, da 5ª Reunião de Audiência Pública, da 9ª

Reunião Ordinária, da 5ª Reunião Extraordinária, da 6ª Reunião Extraordinária, da

6ª Reunião de Audiência Pública, da 1ª Reunião de Audiência Pública, em

21/02/2001,   e da 2ª Reunião de Audiência Pública, em 13/03/2001.

Se não houver discordância, vamos dispensar a leitura das atas. Mas não

podemos votar, porque não temos número para a votação.

Expediente.

Acuso o recebimento dos seguintes expedientes:

Correspondência interna recebida:
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1) Ofício nº 567, de 13 de dezembro de 2000, remetido pela Sra. Senadora

Emília Fernandes, referindo-se à emenda sobre a conclusão da Estação Terrena

de Rastreio e Controle de Satélites do INPE/Ministério da Ciência e Tecnologia, da

Região Sul;

2) Ofício nº 2.558, de 15 de dezembro de 2000, remetido pelo Deputado

Silas Brasileiro, referente à emenda sobre o FUNCAFÉ apresentada ao Projeto de

Lei de revisão do Plano Plurianual;

3) Ofício nº 9.600, de 27 de dezembro de 2000, remetido pelo Senador

Sérgio Machado, Líder do PSDB no Senado Federal, indicando o Senador Antero

Paes de Barros como representante da Liderança junto à Comissão;

4) Ofício nº 37, de 13 de fevereiro de 2001, remetido pelo Deputado

Clementino Coelho, sugerindo a inclusão do Pólo Petrolina, em

Pernambuco/Juazeiro, na Bahia, na agenda de viagem da comitiva da Comissão

para acompanhamento das obras;

Ofícios encaminhando justificativa de falta às reuniões que obtiveram

parecer pelo deferimento:

1) Ofício nº 301, de 12 de dezembro de 2000, remetido pelo Deputado

Eurípedes Miranda, justificando ausência nos dias 05 e 06 de dezembro de 2000;

2) Ofício nº 54, de 13 de dezembro de 2000, remetido pelo Deputado

Nelson Meurer, justificando a ausência nos dias 14 e 15 de dezembro de 2000.

Correspondência externa recebida:
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1) Ofício nº 36.731, de 6 de dezembro de 2000, do Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Bonilha, acerca do controle dos

débitos judiciais dos precatórios constantes do Mapa Orçamentário de Credores

de 2000;

2) Ofício nº 834, de 12 de setembro de 2000, do Presidente da Câmara

Municipal de Botucatu, Vereador Mauro Mailho, solicitando a inclusão desta

cidade para receber recursos no Orçamento para 2001;

3) Ofício nº 10.929, de 12 de dezembro de 2000, do Presidente do Tribunal

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Edmundo

Minervino, informando as obras que ultrapassaram 2 milhões de reais;

4) Ofício nº 574, de 13 de dezembro de 2000, do Ministro Presidente do

Tribunal Superior do Trabalho, do Dr. Almir Pazzianotto Pinto, que encaminha

pedido de alteração de valores da relação de precatórios trabalhistas incluídos no

Orçamento para 2001 dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, da 9ª, da 11ª,

da 12ª e da 24ª Regiões;

5) Ofício nº 006, de 15 de dezembro de 2000, do Ministério Público de

Alagoas, que comunica a instauração de inquérito civil para apurar a extinção do

PRODEA, Programa de Distribuição de Alimentos;

6) Ofício Circular nº 36.051, de 18 de dezembro de 2000, do

Desembargador Júlio César Viseu Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, que encaminha cópia da decisão acerca do pagamento de Precatórios

Judiciários concernentes àquele Tribunal;
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7) Aviso nº 697, de 20 de dezembro de 2000, do Ministro da Fazenda,

Pedro Malan, que, em resposta ao Ofício Circular nº P-11/2000, da Comissão,

encaminha informações acerca de obras constantes da Proposta Orçamentária

para 2001 que possuem contratos com valor superior a 2 milhões de reais;

8) Aviso nº 1.220, de 20 de dezembro de 2000, do Sr. Ministro da Justiça,

José Gregori, que, em resposta ao Ofício Circular nº P-11/2000, da Comissão,

encaminha informações acerca de obras constantes da Proposta Orçamentária

para 2001 que possuem contratos com valor superior a 2 milhões de reais;

9) Ofício nº 86, de 21 de dezembro de 2000, do Secretário de Orçamento

Federal, Dr. Paulo Rubens Fontenele Albuquerque, que apresenta proposta de

modificação em programações constantes do Orçamento para 2001, para o

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em virtude da

constatação de erro material;

10) Ofício nº 74, de 21 de dezembro de 2000, remetido pelo Ministro

Interino das Relações Exteriores, Dr. Luiz Felipe de Seixas Corrêa, sobre a

aprovação do Projeto de Lei nº 75/2000-CN, com recursos para o Itamaraty;

11) Ofício nº 484, de 21 de dezembro de 2000, remetido pelo Ministro do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Martus Tavares, que propõe a

transferência para a Administração do MET das programações orçamentárias do

extinto INDESP;

12) Ofício nº 188, de 22 de dezembro de 2000, remetido pelo Presidente do

Conselho da Justiça Federal, Ministro Paulo Costa Leite, solicitando a retificação,
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no programa Operações Especiais — Cumprimento  de Sentenças Judiciais, dos

precatórios encaminhados pelo TRF da 4ª Região;

13) Aviso nº 111, de 27 de dezembro de 2000, remetido pelo Ministro da

Cultura, Dr. Francisco Weffort, encaminhando informações em resposta ao Ofício

Circular nº P-11/2000, da Comissão;

14) Aviso nº 1.695, de 27 de dezembro de 2000, remetido pelo Ministro dos

Transportes, Dr. Eliseu Padilha, encaminhando informações em resposta ao Ofício

Circular nº P-08/2000, da Comissão;

15) Ofício nº 7.813, de 28 de dezembro de 2000, remetido pelo Secretário

Especial de Desenvolvimento Urbano, Dr. Ovídio de Angelis, encaminhando

informações em resposta ao Ofício Circular nº P-11/2000, da Comissão;

16) Requerimento n° 03/2001, remetido pelo Dr. Maur ício Romano Felpe,

da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, solicitando informações sobre os

recursos recebidos nos últimos 10 anos pelo Hospital de Caridade de Vargem

Grande do Sul;

17) Ofício nº 106, de 7 de março de 2000, remetido pelo Ministro da

Integração Nacional, Fernando Bezerra, indicando os Srs. Celso Veiga e Christian

P. Schneider como representantes do Ministério na visita às obras do Estado do

Ceará; 18) Aviso nº 170, de 9 de março de 2000, remetido pelo Ministro dos

Transportes, Dr. Eliseu Padilha, indicando os Srs. Luiz Otávio Mota Valadares,

Roberto Borges, Inácio Satoshi Takeuti como representantes do Ministério na

visita às obras do Estado do Ceará;
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Expedientes encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Iram Saraiva:

1) Aviso nº 8.656, de 4 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.032/2000, bem como o relatório e o voto que a fundamentam,

referente à denúncia de supostas irregularidades na aplicação de recursos

repassados por órgãos federais à Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, em

Rondônia.

2) Aviso nº 9.112, de 11 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.040/2000, bem como o relatório e o voto que a fundamentam,

referente a relatório de auditoria realizada no DAC — Departamento de Aviação

Civil; na DEPV — Diretoria de Eletrônica e Proteção de Vôo — e na INFRAERO —

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária;

3) Aviso nº 9.122, de 11 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.050/2000, bem como o relatório e o voto que a fundamentam,

referente à representação acerca de supostas irregularidades na contratação da

execução e supervisão das obras relativas ao Perímetro de Irrigação Platôs de

Guadalupe, Piauí;

4) Aviso nº 9.216, de 14 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.093/2000, referente à auditoria realizada no DNER — Departamento

Nacional de Estradas de Rodagem — acerca da obra de duplicação e restauração

da BR-060, no trecho entre o entroncamento com a DF-180 e a divisa Distrito

Federal/Goiás;
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5) Aviso nº 9.217, de 14 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.095/2000, bem como o relatório e o voto que a fundamentam,

referente à auditoria realizada no Departamento Penitenciário Nacional — DEPEN

acerca das obras de construção do Módulo de Vivência Tipo A, Bloco E, Setor C

do complexo da Papuda;

6) Aviso nº 9.227, de 14 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.090/2000, bem como o relatório e o voto que a fundamentam,

referente a levantamento de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de

Fortaleza, Ceará, acerca da obra de construção do Anel Rodoviário Expresso de

Fortaleza;

7) Aviso nº 9.521, de 14 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

Decisão nº 1.111/2000, bem como o relatório e o voto que a fundamentam,

referente à auditoria realizada no DNER — Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem acerca da obra Contorno Noroeste de Goiânia/GO;

8) Aviso nº 1.562, de 18 de dezembro de 2000, em atenção ao Ofício nº

292/2000, da Comissão, informando que aquele Tribunal, para efeito de

organização das informações que foram encaminhadas em conjunto, estabeleceu

às suas unidades técnicas o prazo limite de 31 de agosto de 2000 para

levantamento dos indícios de irregularidades em obras; e, ainda, presta

esclarecimentos acerca da obra do Hospital do Câncer, da Fundação Cristiano

Varella;
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9) Aviso nº 1.563, de 18 de dezembro de 2000, que encaminha, em

aditamento ao Aviso nº 1.499, relatório de atualização das informações fornecidas

acerca de obras com indícios de irregularidades;

10) Aviso nº 1.588, de 27 de dezembro de 2000, informando a inclusão das

obras e construção de trecho rodoviário no Corredor São Francisco — BR 116/BA

—Euclides da Cunha/Ibó no Plano de Auditoria  do 2º semestre de 2001.

Expedientes remetidos pela Secretaria de Controle Externo, em

Pernambuco, Dra. Ildê Ramos Rodrigues, do Tribunal de Contas da União:

1) Ofício nº 864, de 28 de novembro de 2000, encaminhando cópia da

decisão da auditoria realizada na obra de duplicação da BR-101 Sul, trecho:

Prazeres/Cabo, em Pernambuco;

2) Ofício nº 870, de 4 de dezembro de 2000, encaminhando cópia da

decisão sobre auditoria realizada nas obras de implantação do sistema de trens

urbanos de Recife, trecho Tip/Timbi.

Expedientes encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Humberto Souto, a partir de janeiro de 2001:

1) Aviso nº 05, de 3 de janeiro de 2001, encaminhando relatório do

acompanhamento físico-financeiro realizado pelo Tribunal nos programas do

trabalho: BR 040/MG, Santos Dumont/Sete Lagoas, e BR 482/MG, Conselheiro

Lafaiete/Fervedouro;

2) Aviso nº 033, de 17 de janeiro de 2001, encaminhando cópia da Decisão

001/2001,  bem como o relatório e o voto que a fundamentam, referente a relatório
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de levantamento de auditoria nas obras de construção da penitenciária de Nísia

Floresta, Rio Grande do Norte;

3) Aviso nº 132, de 07 de fevereiro de 2001, encaminhando, para

conhecimento, excerto da Ata nº 03, de 31 de janeiro do corrente ano, que trata da

republicação, no Diário Oficial da União, do Acórdão nº 298/2000, bem como o

relatório e o voto que o fundamentam;

4) Aviso nº 136, de 07 de fevereiro de 2001, encaminhando cópia da

Decisão nº 32/2001, bem como o relatório e o voto que a fundamentam, referente

a relatório sobre os trabalhos de fiscalização incluídos no plano de auditorias para

o 2º semestre de 1999 e 1º semestre de 2000, por sugestão das Comissões

Técnicas do Congresso Nacional;

5) Aviso nº 109, de 13 de fevereiro de 2001, comunicando que estão

disponíveis na página do Tribunal, na Internet, informações a respeito das obras

financiadas com recursos públicos federais, inseridas em virtude de indícios de

irregularidades no quadro V da Lei Orçamentária Anual para 2001;

6) Aviso nº 150, de 14 de fevereiro de 2001, encaminhando cópia do

Acórdão nº 012/2001 e Decisão nº 045/2001, bem como dos respectivos relatórios

e votos que os fundamentam, referentes a relatório de auditoria realizada no

DNER — Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;

7) Aviso nº 324, de 21 de fevereiro de 2001, encaminhando cópia da

Decisão nº 064/2001, bem como o relatório e o voto que a fundamentam, referente
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a relatório de  auditoria realizada na obra relativa ao perímetro de irrigação do

Baixo do Irecê/BA;

8) Aviso nº 144, de 07 de março de 2001, com cópias de relatórios de

fiscalizações e de decisões já adotadas pelo Tribunal nos processos relativos às

obras que serão visitadas no Estado do Ceará por integrantes da Comissão;

9) Aviso nº 627, de 14 de março de 2001, que encaminha cópia do Acórdão

nº 36/2001, bem como o relatório e o voto que o fundamentam, sobre embargos

de declaração em pedido de reexame no Tribunal Regional do Trabalho — 2ª

Região;

10) Aviso nº 185, de 16 de março de 2001, que encaminha cópia da

deliberação da Primeira Câmara, relativa ao Decreto Legislativo nº 08/99, do

Congresso Nacional, sobre a construção do trecho Araçuaí/Salinas, BR-342/MG.

Cópia desse aviso foi encaminhada ao Deputado Giovanni Queiroz, Relator.

  Mensagens encaminhadas pela Presidência da República, nos termos do

§ 3º do art. 9º da Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999:

1) Mensagem nº 414/2000-CN, que encaminha o Relatório do Resultado do

Tesouro Nacional, no qual constata-se o cumprimento da meta do exercício de

1999, acompanhado da metodologia utilizada para a apuração do resultado

primário;

2) Mensagem nº 1.035/99-CN, que encaminha o relatório de avaliação do

cumprimento da meta do exercício, acompanhado da metodologia utilizada para

apuração do resultado primário;
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3) Mensagem nº 348/99-CN, que encaminha o relatório de avaliação do

cumprimento da meta do exercício, acompanhado da metodologia utilizada para a

apuração do resultado primário;

Mensagens encaminhadas pela Presidência da República, em

conformidade com o disposto no § 3º do art. 17 da Lei nº 9.811, de 28 de julho de

1999, enviando cópia de decretos sobre os quais foi elaborada a Nota Técnica

Conjunta nº 05/2001, remetida aos membros em 13/03/2001, conforme firmado

em decisão de questão de ordem, aprovada unanimemente em 31/08/99:

1) Mensagem nº 1.088/2000, Decreto de 08/06/2000, que “Abre ao

Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de trezentos e quarenta e

três milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais, para

reforço de dotação consignada no vigente orçamento”;

2) Mensagem nº 1.089/2000, Decreto de 01/8/2000, que “Abre crédito

suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de

diversos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, no valor de seiscentos e

setenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e três

reais, para reforço de dotações orçamentárias”;

3) Mensagem nº 1.090, de 2000, decreto de 28/09/2000, que “Abre ao

Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde,

crédito suplementar no valor de quinhentos e nove milhões, trezentos e cinqüenta

e nove mil reais, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento”;
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4) Mensagem nº 1.091, de 2000, decreto de 2/10/2000, que “Abre ao

Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de quatorze milhões de

reais, em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para reforço de

dotações consignadas no vigente orçamento”.

Entenda-se como vigente à época, ou seja, quando do Orçamento de 2000.

Todas elas já ultrapassadas.

5) Mensagem nº 1.092, Decreto de 30/10/2000, que “Abre ao Orçamento de

Investimento, em favor da Empresa de Processamento de Dados da Previdência

Social — DATAPREV —, crédito suplementar no valor de dois milhões e

quatrocentos mil reais, para fins que especifica”.

Mensagens encaminhadas pela Presidência da República, em

conformidade com o disposto no § 3º, art. 17, da Lei nº 9.811, de 28 de julho de

1999, que, conforme firmado em questão de ordem, será encaminhada nota

técnica aos membros, em relação aos seguintes decretos:

1) Mensagem nº 83/2001, decreto de 8/11/2000, que “Abre ao Orçamento

da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de trezentos e

quarenta e oito milhões e duzentos e nove reais, em favor do Ministério do

Trabalho e Emprego, para reforço de dotações consignadas no vigente

orçamento”;

2) Mensagem nº 84/2001, decreto de 10/11/2000, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, crédito suplementar no valor de quinhentos e cinqüenta e três

milhões, noventa mil e trezentos e dezoito reais, em favor de Transferências a
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Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações no vigente

orçamento”;

3) Mensagem nº 85/2001, decreto de 13/11/2000, que “Abre ao Orçamento

de Investimento, em favor de diversas empresas, crédito suplementar no valor de

cinqüenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil duzentos e trinta e um reais,

para os fins que especifica”;

4) Mensagem nº 86/2001, decreto de 13/12/2000, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, crédito suplementar no valor de seis milhões, quinhentos e

sessenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais, em favor de Transferências

a Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no

vigente orçamento”.

Os decretos são de 2000, mas as mensagens chegaram em 2001. Por isso

há uma aparente incongruência, mas são decretos do final do ano, de dezembro

de 2000, mensagens que chegaram em 2001.

5) Mensagem nº 87/2001, decreto de 19/12/2000, que também “Abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito

suplementar no valor de trinta milhões de reais, para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento”;

6) Mensagem nº 88/2001, decreto de 27/12/2000, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e

Municípios, crédito suplementar no valor de duzentos e noventa e um milhões,
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novecentos e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais, para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento”;

7) Mensagem nº 89/2001, decreto de 27/12/2000, que “Abre ao Orçamento

da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito

suplementar no valor de vinte milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais, para

reforço de dotações consignadas no vigente orçamento”;

8) Mensagem nº 90/2001, decreto de 27/12/2000, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, crédito suplementar no valor de setecentos e vinte e seis milhões,

oitocentos e oitenta e sete mil reais, em favor de transferências a Estados, Distrito

Federal e Municípios, para reforço de dotações consignadas no vigente

orçamento”;

9) Mensagem nº 91/2001, decreto de 27/12/2000, que “Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito

suplementar no valor de trinta e oito milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil,

seiscentos e onze reais, para reforço de dotações consignadas no vigente

orçamento”.

O Expediente foi longo evidentemente porque estamos há um certo tempo

sem reuniões devido ao recesso.

Ordem do Dia.

Pauta nº 01/2001.

Declaração de prejudicialidade. Não são matérias passíveis de votação.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, é um prazer estar de

volta, sob o comando de V.Exa., na condição honrosa de coordenador dessa

brilhante bancada do Partido dos Trabalhadores nesta Comissão.

Gostaria apenas de fazer uma solicitação, para depois não ficarmos

correndo atrás do prejuízo ou fazendo denúncia ou reclamação.

O Poder Executivo tem a obrigação de apresentar, até o final do mês de

março, relatório resumido da execução orçamentária, conforme previsto na

Constituição Federal. Como o Governo fez o contingenciamento para 2001, por

meio daquele decreto, o relatório também deverá conter, entre outras informações,

a justificativa que V.Exa. conhece.

Além disso, o Banco Central tem, até o mês de março, reunião conjunta

para apresentar a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas

monetária, creditícia e cambial.

Estou solicitando a V.Exa. que não deixe de observar os prazos, porque a

última semana de março é a próxima. Precisaríamos fazer essas audiências.

V.Exa. conduziu de forma extremamente satisfatória as visitas feitas no

Nordeste, das quais não pude participar, mas tive excelentes informações. E como

teremos um final de semana em São Paulo, oportunidade em que estarei
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presente, na próxima semana, gostaria de sugerir uma visita em Brasília, porque

essa não depende de vôo, nem de estarmos fora. Temos um requerimento

aprovado e a disposição de fazer uma visita ao metrô. Não sei se há outras obras

naquela determinação, mas gostaria que V.Exa. incluísse um dia normal da

semana, como ocorre com as demais, para que fizéssemos logo a visita de

Brasília. O Governo tomou uma decisão com relação ao metrô de Brasília, mas,

independentemente disso, é nossa obrigação fazer um levantamento.

Então, em nome da bancada, queria levantar esses questionamentos e

solicitar que se cumprissem, dentro do possível, tanto com base na Constituição

como na Lei de Responsabilidade Fiscal, esses dispositivos de justificativa do

Governo, inclusive uma avaliação sobre a frustração da receita. O Governo vai ter

de justificar o contingenciamento. Não vou ficar repetindo o discurso que já foi feito

várias vezes por nós e por outros Deputados. Mas, frustrada a receita, S.Exa. teria

de vir fazer a justificativa se houve já a frustração no início de março.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Nobre Deputado João

Coser, estamos procurando acompanhar exatamente as determinações legais a

respeito da matéria. Em princípio, estava marcada para a próxima semana, mas

ainda é preciso haver uma confirmação. Havia sido combinado, mas parece que

existe alguma dificuldade ainda quanto ao dia 27.

Havíamos marcado também — vou confirmar essas datas  — para o dia 28

a apresentação no Banco Central, mas, a pedido do seu Presidente, pois é

quando ocorrerá a reunião do Conselho Monetário Nacional, ficou prorrogada para
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a semana seguinte, no dia 4. Acho que, apesar de não estarmos cumprindo

rigidamente o mês de março, não me parece que haja qualquer tipo de

complicação a mudança para esse dia.

No dia 5, daremos início às jornadas de debates de algumas questões

levantadas na primeira reunião que tivemos neste ano, quando teremos a

presença do Dr. Fábio de Oliveira Barbosa, Secretário do Tesouro Nacional, que

fará exposição sobre a dívida, seus componentes, sua formação, ou seja, sobre

todo o processo que temos discutido tanto por aí, sem termos, no entanto,

conhecimento tão profundo como seria desejável que o tivéssemos.

Deputado João Coser, quero cumprimentar V.Exa. pela presença dos

membros do seu partido hoje, mas a Comissão tem falhado quanto a isso: temos

uma presença relativamente pequena, com exceção, como disse, do PT, o que

ressalvei a bem da justiça.

De qualquer forma, vamos fazer um esforço para que tenhamos presença

mais ponderável. Tenho certeza de que, quando vierem essas pessoas, que são

nomes mais graduados, certamente a atração será maior, até porque haverá mais

luzes presentes, e estas atraem-nos um pouco mais, nós que somos dependentes

da nossa imagem pública.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Pois não, Deputado

João Coser.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – As reuniões da Comissão de

Orçamento foram fixadas — eu não participei deste momento — para as terças-

feiras sempre neste horário? Porque isso contribui para que elas tenham

perspectiva de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – V.Exa. tem razão.

Apenas deixe-me fazer uma observação. Realmente, as reuniões ficaram fixadas

para as terças-feiras, mas, num primeiro momento, falamos em 18h. Podemos

voltar à idéia de 18h. Parece-me que haveria a tentativa de se votar uma série de

matérias hoje, e pensei que poderíamos antecipar um pouco, mas estou vendo

que, de fato, o horário de 18h é o mais apropriado. Pelo menos vamos tentar este

horário a partir de agora e, nas quintas-feiras, às 9h.

Quanto à visita no DF, sem dúvida podemos fazê-la no mês que vem,

depois da que faremos a São Paulo. Podemos marcar para o meio da semana

mesmo, uma vez que as obras são fáceis de serem visitadas, em razão de não

serem em volume muito grande, até porque, geograficamente, o espaço é

pequeno.

Continuando a pauta da Ordem do Dia, a declaração da prejudicialidade

refere-se às seguintes matérias, nos termos do disposto no art. 334, alínea “a”, do

Regimento Interno do Senado Federal e do art. 164, inciso I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados:

1) Mensagem nº 191/1998-CN, “do Sr. Presidente República, submetendo à

deliberação do Congresso Nacional o Aviso nº 23, de 11 de março de 1998, com
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os esclarecimentos sobre subprojetos de responsabilidade da Secretaria de

Recursos Hídricos, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco

— CODEVASF — e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas —

DNOCS, nos termos do § 1º do art. 5º da Lei nº 9.598, que dispõe: ‘§ 1º- É vedada

a execução orçamentária das dotações consignadas nos subprojetos de

subatividades constantes do Quadro II, em anexo, que integra esta Lei, relativos a

obras e serviços cuja gestão possui irregularidades indicadas em processos já

apreciados pelo Tribunal de Contas da União, até que o Poder Executivo

comunique formalmente ao Congresso Nacional as medidas saneadoras das

irregularidades que tenham tomado’”,  por pretender a mesma alterar o Quadro II

constante da Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997 (Orçamento da União para

1998), e não ter sido deliberada por este órgão técnico na Sessão Legislativa de

1998.

Portanto, encaminho ao arquivamento, porque já está prejudicada.

2) Mensagem nº 817/2000, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos

termos do § 2º do art. 5º da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000, a Exposição de

Motivos nº 33, de 28 de agosto de 2000, do Sr. Ministro de Estado dos

Transportes, com esclarecimentos sobre medidas saneadoras adotadas em

projeto de responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

— DNER”,  por pretender a mesma alterar o Quadro III constante da Lei nº 9.969,

de 11 de maio de 2000 (Orçamento da União para 2000), e não ter sido deliberada

por este órgão técnico na Sessão Legislativa próxima passada.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – O Ministério dos Transportes

encaminhou a esta Casa a justificativa. Como a mesma não foi deliberada,

pressupõe-se que os recursos não foram consumidos, porque o Congresso não

deu autorização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Pode ter havido

alguma deliberação posterior nossa, interna, na Comissão. Pode ter havido.

V.Exa. deve lembrar que havia requerimentos feitos, independentemente da

mensagem do Presidente, por parte de algum Deputado pela execução. Algumas

mensagens foram discutidas especificamente, e algumas deliberações foram

feitas pela Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, apenas solicito a

V.Exa. que façamos essa verificação, porque, se o Congresso, através do

requerimento de um Deputado, aprovou, está legalizado, e nós, tranqüilos. Mas

faço esta solicitação para não corrermos o risco de não haver sido feita a

modificação, e, em função dessa justificativa, o Ministério confirmar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Certamente não foi,

porque ela não foi apreciada, não foi deliberada pelo órgão técnico. Portanto,

simplesmente não passou por aqui. É um arquivamento puro e simples.

3) Projeto de Lei nº 02/2000-CN, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir

créditos suplementares, no exercício de 2000, para reforço de dotações
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orçamentárias constantes dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social da União”,

por pretender o mesmo alterar o dispositivo da Lei nº 9.969, de 11 de maio de

2000 (Orçamento da União para 2000), e não ter sido deliberado por este órgão

técnico na Sessão Legislativa próxima passada.

Encaminhada esta matéria também para o arquivamento.

4) Indicação nº 1.193, de 2000, que “Sugere à Relatoria da Comissão Mista

de Orçamento a introdução de prioridades constantes do PPA e da LDO na

Proposta Orçamentária para 2001, em cumprimento às diretrizes aprovadas no PL

nº 17/2000-CN”, por intempestividade.

Isso aqui chegou no dia 11 de janeiro. Portanto, após a votação da

Proposta Orçamentária. Encaminho a matéria ao arquivamento.

5) Aviso  nº 145/2000, que “Encaminha ao Senado Federal, em aditamento

ao Aviso nº 736, de 2000, relação das obras constantes do Quadro III, da Lei nº

9.969, do corrente ano, cujos contratos apresentaram indícios de irregularidades

nos levantamentos de informações e de auditoria realizados, com exclusão da

obra de recuperação do Terminal Salineiro de Areia Branca - RN”, por ter sido

objeto de deliberação em 17/10/2000 por este Órgão Técnico, através da

Mensagem nº 578, de 2000.

Já havia sido liberada através da Mensagem 578, de 2000, do Congresso

Nacional. Portanto, encaminho também a matéria para arquivamento.
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Temos aqui três relatórios, cujo Relator é o Senador Luiz Pontes. Como o

Senador não se encontra no momento, sequer a apresentação do relatório poderá

ser feita. Na realidade, é um relatório apenas para três mensagens.

Temos também o relatório apresentado à Mensagem nº 173, que

encaminha as contas do Presidente da República referentes ao exercício de 1995,

tendo como Relator o Deputado João Leão.

É possível fazer a leitura e a discussão da matéria sem deliberação se não

houver número. Se o Plenário estiver de acordo, faremos a leitura e a discussão

da matéria sem deliberação enquanto não houver número.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - V.Exa. está propondo o

encerramento da discussão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não. Estou propondo o

início, a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sim, mas o início da

discussão da matéria, e não necessariamente o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não, não. O início da

discussão da matéria.

Com a palavra o Deputado João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, não recebi a matéria.

Consta da pauta, mas não foi distribuída. Se possível, solicito uma cópia. (Pausa.)
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o relatório das contas do ano

de 1995, por sinal um dos anos mais difíceis da economia brasileira, no início da

gestão do Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.

Estou aqui procurando o início do...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  -  Sr. Presidente, este é um

tema relevante. Seria melhor deixarmos para a próxima reunião o conjunto das

matérias. A reunião avançou bem. Nós conseguimos limpar a pauta de uma série

de questões pendentes no recesso. Creio que a pauta substantiva será a que virá

daqui para a frente, e quem sabe possamos seguir sem perder o intuito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman)   - V.Exa. tem razão.

Nós não temos número para votação. De qualquer forma, não há por que não

corrermos com isso. Na realidade, a leitura de todo o relatório não seria feita,

apenas a do voto final. Todos têm o relatório, pois ele já foi distribuído várias

vezes. Inclusive, ele já esteve na  pauta da Ordem do Dia há mais de um ano.

Portanto, peço a todos os Srs. Deputados que façam as suas análises, para

que,  posteriormente,  ao chegar aqui, não se faça necessário ler o relatório, mas

apenas o voto, partindo depois para a  discussão e votação.

Como não há número para votação, vamos suspender a reunião.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, eu estou pronto para ler

o voto e discutir a matéria, se V.Exa. assim o permitir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Mas realmente o

quorum  é baixo, e não temos número para votação.
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Proponho  que suspendamos a reunião para quinta-feira,  às 9h, e que esta

matéria seja a primeira da Ordem do Dia. Completando o número regimental,

iniciaremos a votação. Se não houver discordância, assim o faremos.

O DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Inclusive, porque o  relatório está pronto há

quase dois anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) -  V.Exa. tem razão.

Inclusive, V.Exa. esteve aqui várias vezes tentando relatar, porém não houve essa

possibilidade. Mais uma vez, peço a V.Exa. que aguarde dois dias, até quinta-feira

próxima.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Ando árduo para poder relatar essas

maravilhosas contas do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - V.Exa. está

demonstrando enorme vontade de trabalhar, assim como nós. Está suspensa a

reunião. Na quinta-feira, às 9h, retomaremos  os trabalhos desta Comissão.

Está suspensa a reunião.


