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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Havendo número regimental,
declaro aberta a reunião.

Estamos em processo de votação na Câmara, então vou suspender a

reunião por uma hora.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

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

reunião.

Há sessão na Câmara e não temos número no Senado para complementar.

Como amanhã haverá reunião de debate com o Presidente do Banco Central, Sr.

Arminio Fraga, e, na quinta-feira, às 10h, teremos a presença do Dr. Fábio

Barbosa, que falará sobre dívida externa, sugiro fazermos uma tentativa, ainda na

quinta-feira, após a exposição do Dr. Fábio e depois do debate, para pelo menos

votarmos alguma coisa que já esteja pronta para ser votada.

Dessa forma, suspendo esta reunião, dando-lhe continuidade na próxima

quinta-feira, dia 5 de abril, às 12h.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Havendo número

regimental, declaro reiniciada a 3ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes das Pautas nºs 1 e 2, de 2001.

Temos ainda para apreciar várias atas: da 8ª reunião ordinária, realizada de

28 a 30 de novembro; da 5ª reunião de audiência pública, realizada em 29 de

novembro; da 9ª reunião ordinária, realizada em 5 e 6 de dezembro; da 5ª reunião

ordinária, realizada em 12 de dezembro; da 6ª reunião extraordinária, realizada

nos dias 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 28 de dezembro; da 6ª reunião de audiência

pública, realizada em 20 de dezembro; da 1ª reunião de audiência pública,

realizada em 21 de dezembro; da 2ª reunião de audiência pública, realizada em 13

de março; da 1ª reunião ordinária, realizada em 20 e 22 de março; da 3ª reunião

de audiência pública, realizada em 27 de março; e da 2ª reunião ordinária,

realizada de 27 a 29 de março.

Se houver concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por

terem sido distribuídas antecipadamente. (Pausa.)

Não havendo objeção, fica dispensada a leitura da ata.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º

do Regulamento Interno desta Comissão,  declaro as atas aprovadas.

Correspondência interna recebida.

Ofício nº 114, de 28 de março, do Senador Juvêncio da Fonseca, que

comunica seu desligamento do PFL e ingresso no PMDB; Ofício nº 1.502, de 4 de
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abril, do gabinete da Secretaria do Tesouro Nacional, remetido pelo Dr. Fábio de

Oliveira Barbosa, Secretário do Tesouro Nacional, solicitando adiamento da

reunião de audiência pública que daria início à Jornada de Debates sobre a Dívida

Pública Brasileira, marcada para o dia 5 de abril, às 10h, em virtude da agregação

de informações adicionais a serem apresentadas a esta Casa; Ofício nº 48, de 21

de março, do Deputado Arthur Virgílio Neto, Líder do Governo no Congresso

Nacional, indicando o Deputado Ricardo Barros para continuar como

representante da Liderança na Comissão.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão,

que foram deferidos pela Presidência.

Ofício nº 85, de 28 de março, da Senadora Emília Fernandes,

encaminhando justificativa de falta à reunião do dia 29 de março; Ofício nº 470, de

4 de abril, do Deputado Silas Brasileiro, encaminhando justificativa de falta às

reuniões de 3, 4 e 5 de abril; Ofício nº 104, de 3 de abril, do Deputado Santos

Filho, encaminhando justificativa de falta às reuniões realizadas no período de 5 a

16 de abril; e Ofício nº 143, de 3 de abril, do Senador Jonas Pinheiro,

encaminhando justificativa de falta à reunião realizada em 3 de abril.

Correspondência externa recebida.

Aviso nº 261, de 27 de março, remetido pelo Ministro dos Transportes, Dr.

Eliseu Padilha, que designa o funcionário do DNER, Sr. Deuzedir Martins, para

acompanhar a comitiva da Comissão em visita às obras de São Paulo; Ofício nº

1.495, remetido pelo Secretário de Tesouro Nacional, Dr. Fábio Barbosa, que
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encaminha informações sobre o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de

2000, tema abordado pelo Deputado Sérgio Miranda por ocasião da realização da

audiência pública de 27 de março; cópia do documento, a nós enviado em 4 de

abril, foi encaminhada ao Deputado Sérgio Miranda e o original está à disposição

dos Srs. Deputados.

Expedientes encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Humberto Souto.

Aviso nº 225, de 27 de março, encaminhando cópias de relatórios de

fiscalizações e de decisões adotadas pelo Tribunal nos processos relativos às

obras visitadas pela Comissão no Estado de São Paulo; Aviso nº 1.271, de 28 de

março, com a Decisão nº 160/2001, bem como o relatório e o voto que a

fundamentam, acerca de verificações de caráter financeiro e operacional, nas

obras do Projeto Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba, do Rio Curu, no Estado

do Ceará.

Distribuição de projetos.

Foram encaminhados aos gabinetes os cronogramas de tramitação das

seguintes matérias — e informo a designação dos Relatores:

Projeto de Lei nº 01/2001-CN, sobre crédito suplementar. Relator: Deputado

Anivaldo Vale; Projeto de Lei nº 02/2001-CN, sobre a Companhia Docas do Ceará.

Relator: Deputado Arnon Bezerra; Aviso nº 01/2001, do Tribunal de Contas.

Relator: Senador Tião Viana.
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Srs. Parlamentares, o Dr. Fábio de Oliveira Barbosa pediu um prazo maior

para fazer a sua apresentação sobre a dívida pública brasileira na Jornada de

Debates sobre a Dívida Pública Brasileira. Gostaria de ouvir a opinião dos Srs.

Deputados sobre a definição de uma nova data para a reunião de audiência

pública. Evidentemente, deverá ser após a Semana Santa.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, tenho a impressão de

que deveríamos marcar para terça-feira, porque do contrário teremos dificuldades

para realizar a audiência. Se começarmos às 14h30min ou às 15h, teremos pelo

menos três horas de debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Alberto Goldman) – Então, fica marcada

para terça-feira, dia 17, às 15h.

Ordem do Dia.

Pauta 1/2001: apreciação do relatório apresentado à Mensagem nº 173,

que encaminha as contas do Presidente da República referentes ao exercício de

1995. Relator: Deputado João Leão. Voto: pela aprovação das contas.

O Relator não está presente, avisou-nos que estaria viajando.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, sugiro que deixemos

as contas para um outro momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deixaremos as contas

para quando o Relator estiver presente.

Quantos às mensagens constantes dos itens 2, 3 e 4, o Relator, Senador

Luiz Pontes, apresentou apenas um relatório.
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A Mensagem nº 348, constante do item 2, é sobre a avaliação do

cumprimento das metas referentes ao ano de 1999 e vem acompanhada da

metodologia utilizada para apuração do resultado primário do Governo Central.

O Relator não está presente, mas o material foi distribuído. Consulto os Srs.

Deputados presentes sobre a continuidade da discussão e sobre a votação do

relatório.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Sr. Presidente, se V.Exa. achou o

relatório, vamos dar continuidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – É um único relatório

para os itens 2, 3 e 4. São três Mensagens: nº 348, nº 1.035 e nº 414, todas sobre

avaliação do cumprimento das metas referentes ao ano de 1999, acompanhada

da metodologia utilizada para a apuração do resultado primário do Governo

Central.

Em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.

(Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, desculpe-me, mas tive

a impressão de que V.Exa. faria a leitura do relatório, da parte final. Gostaria de
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me inscrever para falar, porque não foi lido ainda. Um Deputado faria a leitura do

relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Eu havia dito que o

Senador Luiz Pontes não está presente, mas se V.Exa. entende que o relatório

deva ser lido, vou considerar inválida a votação e vou pedir ao Deputado Neuton

Lima que leia o relatório.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Sr. Presidente, como os três itens

têm o mesmo relatório, se os colegas concordarem, vou ler apenas um e dar como

lido em relação aos outros dois.

Diz o relatório:

(...) Em síntese, a meta de superávit primário

prevista no Orçamento da União para 1999 foi cumprida

com folga. O ajuste fiscal consistiu em aumento de

receitas e contenção do crescimento das despesas.

OCC é de fato o item de despesa em que há

discricionariedade por parte do Poder Executivo.

Pessoal e Benefícios Previdenciários dependem de

medidas de mais longo prazo, embora o crescimento

possa ser contido com a não-concessão — ou

concessão com índices inferiores ao da inflação — de

reajustes de salários e de benefícios.
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A grande questão que surge é sobre a

sustentabilidade do ajuste fiscal. Como este é baseado

em aumento de receitas, parte transitórias

(provenientes de concessões, por exemplo),  parte

muito distorcivas (caso da elevação da alíquota da

COFINS e da CPMF) e na contenção de investimento

público, o seu grau de vulnerabilidade é elevado. Há

forte pressão de setores importantes da sociedade pela

redução da carga tributária, particularmente dos tributos

cumulativos, e pela expansão da despesa de pessoal e

de benefícios, efeito que se sentirá diretamente com um

reajuste mais vigoroso do salário mínimo.

Quanto à metodologia de cálculo do superávit

primário, que acompanha a avaliação do cumprimento

das metas, está dentro do esperado. O superávit

primário consiste na diferença entre receitas e

despesas não-financeiras. Os vários itens que

compõem estas receitas e despesas são discriminados

nas explicações encaminhadas.

É o meu relatório.

Senador Luiz Pontes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Em discussão.
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Concedo a palavra ao Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, solicitei a palavra para

fazer algumas observações sobre o conteúdo dos três relatórios.

Esses relatórios visam a cumprir as determinações contidas no art. 9º da lei

orçamentária de 1999, que determina que após quinze dias do encerramento de

cada trimestre o Poder Executivo tem de enviar ao Congresso Nacional, para a

apreciação da Comissão de Orçamento, o relatório de avaliação do cumprimento

da meta fiscal do exercício.

A meta do superávit fiscal para 1999 era de 16,3 bilhões, de acordo com o

art. 9º da Lei nº 9.789, de 1999. O resultado final alcançado no ano foi de 21,5

bilhões, quase um terço acima da meta. Qual a razão de tanto empenho em gerar

superávits tão elevados? Possivelmente o Governo dirá que são necessários para

conter a expansão da dívida pública e assim reduzir os juros, aumentando a

atividade econômica. Entretanto, os próprios dados do Tesouro Nacional informam

que a dívida mobiliária em poder do mercado subiu de 213,6 bilhões em dezembro

de 1998 para 346,8 bilhões em dezembro de 1999, aumentando mais de 60% em

apenas um ano. Mesmo a dívida total líquida do Tesouro Nacional dobrou no

período, passou de 99,3 bilhões para 203,2 bilhões. Vê-se, portanto, que o

resultado concreto dessa política tem custos sociais.

Como são três os relatórios analisados, deve-se ressaltar a sua baixa

qualidade. Não há qualquer padronização entre eles e, na verdade, os textos mais

parecem recortes de outros textos no relatório final contendo os dados de todo o
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ano. São, na verdade, cópias literais de uma publicação mensal do Tesouro

Nacional.

Por fim, deve-se observar a ausência do relatório referente ao segundo

trimestre do ano. O mesmo só aparece implicitamente no relatório do terceiro

trimestre.

Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, gostaríamos de deixar

esse comentário a respeito da má qualidade do trabalho e mais uma vez registrar

o empenho do Governo de gerar superávit desde 1999 acima do exigido.

É a nossa declaração, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Fica, portanto, como

declaração de voto de V.Exa, que vou agregar ao relatório. Enviaremos ao

Ministério da Fazenda o relatório com o voto de V.Exa. agregado.

Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados o relatório do Senador Luiz Pontes.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Item 6.

Relatório apresentado à Mensagem nº 349, que encaminha as contas do

Presidente da República referentes ao exercício financeiro de 1999.



18

CONGRESSO NACIONAL
C
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

O Relator é o Senador Jonas Pinheiro, que não está presente. Talvez ele

chegue até o final da reunião e  aí poderemos apreciar este item.

Item 7.

Requerimento nº 001, de 2001, de autoria do Deputado Airton Cascavel, de

inspeção na pavimentação e execução de obras de arte na BR-174.

Como o Deputado Airton Cascavel não está presente, fica adiada a

discussão e votação do requerimento.

Item 8.

Requerimento nº 002, de 2001, do Deputado Sérgio Miranda. Houve

entendimento do Deputado Sérgio Miranda com a Presidência no sentido de obter

as informações solicitadas. O ofício já foi encaminhado ao Ministro da Fazenda,

Sr. Pedro Malan. Não há necessidade de votação.

Pauta nº 2, de 2001.

Item 1.

Declaração de prejudicialidade das seguintes matérias, nos termos do

disposto no art. 334, inciso I e II, do Regimento Interno do Senado Federal:

Mensagem nº 003, de 1992, do Sr. Presidente da República, submetendo à

deliberação do Congresso Nacional relatório da aplicação do fundo criado pelo

Decreto nº 1.437/75, na parte relativa à Retribuição Adicional Variável — RAV,

abrangendo o primeiro semestre de 1991.

Determino o arquivamento da matéria.
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Mensagem nº 210, de 1996, que encaminha ao Senado Federal relatório

sobre a Retribuição Adicional Variável — RAV referente ao segundo semestre de

1995.

Determino o arquivamento da matéria.

Mensagem nº 50, de 1997, que submete à deliberação do Congresso

Nacional relatório sobre a Retribuição Adicional Variável — RAV referente ao

primeiro semestre de 1996.

Determino o arquivamento da matéria.

Mensagem nº 114, de 1997, que encaminha ao Senado Federal relatório

sobre Retribuição Adicional Variável — RAV referente ao segundo semestre de

1996.

Determino o arquivamento da matéria.

Mensagem nº 75, de 1998, que encaminha o relatório sobre Retribuição

Adicional Variável — RAV referente ao primeiro semestre de 1997.

Determino o arquivamento da matéria.

Mensagem nº 244, de1997, que encaminha ao Congresso Nacional

relatório sobre execução do Plano Plurianual correspondente ao ano de 1996.

Não há mais o que fazer a respeito disso.

O relatório já foi colocado para a Comissão.

Determino o arquivamento da matéria.

Diversos nº 14, de 1996, que encaminha ao Senado Federal cópia da

Decisão nº 753/96, do Plenário, adotada por aquela Corte de Contas, bem como
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dos respectivos relatório, voto e inspeção extraordinária que a fundamentam, a fim

de verificar a legalidade e economicidade dos procedimentos administrativos

relativos à construção da sede do Superior Tribunal de Justiça, por solicitação da

Subcomissão de Emendas da CPI do Orçamento.

Determino o arquivamento da matéria, que já está ultrapassada. Não há

mais o que fazer a respeito disso.

Aviso nº 47, de 2000, que encaminha ao Senado Federal cópia do Acórdão

nº 136 e da Decisão nº 56, ambos de 2000, bem como os respectivos relatório e

voto que os fundamentam, sobre a auditoria realizada no Instituto Nacional de

Metrologia — INMETRO.

Pelas mesmas razões, determino o arquivamento da matéria.

Item 2.

Requerimento de Informação nº 3, de 2001, de autoria do Deputado Gilmar

Machado,  ao Ministro da Educação sobre a suspensão dos repasses de verbas

da merenda escolar a determinados Municípios.

O Deputado não está presente. Portanto, não colocaremos o requerimento

em votação.

Aproveitando a presença do Senador Jonas Pinheiro, vamos apreciar o item

que se refere às contas do Presidente da República referentes ao exercício 1999.

Se a Comissão aceitar, o Senador lerá apenas o voto final. Não há

necessidade de fazermos a discussão hoje, se os  Deputados  entenderem que

devem ter mais tempo para a leitura do relatório.
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 Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro.

O SR.  SENADOR JONAS PINHEIRO  - Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares,  examinamos exaustivamente este parecer e também o do

Tribunal de Contas da União. Há cinco meses  estamos com este relatório pronto.

Conclusão.

Chegamos  à conclusão de que, no geral, foram atendidas as

determinações constitucionais e legais aplicáveis ao tema. Ademais, após

empreender exames   percucientes sobre a documentação encaminhada pelo

Poder Executivo, esta Relatoria entende que o Balanço Geral da União e os

demais demonstrativos apresentados foram escriturados em consonância com os

preceitos de Contabilidade Pública  e indicam a inexistência de elementos que

maculem as ações do Governo. Em suma, não foram detectados óbices para  a

aprovação das referidas contas por parte do Congresso Nacional.

Voto.

Tendo em vista os elementos trazidos à colação neste relatório, em

especial o subsídio encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, bem como o

conteúdo do Balanço Geral da União, esta Relatoria opina pela aprovação, sem

ressalvas, das contas apresentadas pelo Presidente da República referentes ao

exercício de 1999, razão pela qual apresentamos em anexo projeto de decreto

legislativo que aprova as contas prestadas pelo Presidente da República relativas

ao exercício de 1999:

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º- São aprovadas as contas prestadas pelo

Presidente da República referentes ao exercício de

1999, de acordo com o inciso IX do art. 49 da

Constituição Federal.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Este é o voto, Sr. Presidente, e o resumo deste volumoso trabalho da

Relatoria, baseado principalmente no trabalho do Tribunal de Contas da União .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Em discussão.

Tem a palavra o Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  - Sr. Presidente, o Ministro do Tribunal

de Contas Valmir Campelo relatou as contas do Presidente da República

referentes ao exercício financeiro de 1999. Concluiu pela aprovação, mas

destacou falhas e fez recomendações. O relatório foi aprovado por unanimidade

pelos demais Ministros, e tem como Relator, agora,  o Senador Jonas Pinheiro.

 Foram apontadas várias falhas, algumas das quais eu gostaria de

enumerar, para registro nos Anais da Comissão de Orçamento: não foram

aplicados 20% dos recursos de irrigação na Região Centro-Oeste, como

determina a Constituição Federal,  mas apenas 6,8%. Como costuma acontecer

todos os anos,  aprovamos a verba, mas não há a execução; duas empresas

estatais ultrapassaram a dotação prevista no Orçamento — a DATAMEC S/A e a

Companhia Docas de São Paulo,  com 103% e 110% das dotações
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orçamentárias, respectivamente; total falta de agilidade na cobrança da dívida

ativa: de 183 bilhões e 58 milhões de reais  do INSS, com percentual de sucesso

de cobrança de apenas 0,4% na Fazenda e 0,6% no INSS; continuidade do

relacionamento deficitário com o BIRD e o BID — entre 1990 e 1999 foram

concedidos 16,6 bilhões de empréstimos ao País por essas duas instituições,

tendo sido pagos no mesmo período 23,4 bilhões a título de juros e amortização, 1

dólar de entrada para 1,41 de saída; continuidade da  privatização do patrimônio

público,  que entre 1991 e 1999 resultou  em 20 bilhões, recursos esses cujo

destino não se pode identificar claramente.

Outros problemas sérios foram apontados por outros Ministros, quando da

declaração de voto, especialmente quanto aos juros abusivos praticados no

período, e que levaram a um enorme crescimento da dívida, em posição de

geração de elevados superávits fiscais.

De fato, o aspecto mais  marcante da gestão do Governo, em 1999, foi a

política macroeconômica, razão pela qual cabem algumas considerações a esse

respeito.

 O ano de 1999 foi particularmente complicado, do ponto de vista

macroeconômico, pois nele escoaram todos os equívocos de política econômica

dos anos anteriores, não só porque a situação se tornou insustentável, mas

também pelo fato de o Governo ter esperado a eleição presidencial para promover

as correções necessárias.
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Desse modo, no início de 1999 ocorreu a crise cambial, com

maxidesvalorização do real,  perdas de reservas internacionais e o brusco

aumento da taxa real de juros. Esta, que já era elevada nos  anos anteriores para

sustentar uma taxa de câmbio claramente irrealista, tornou-se astronômica, no

desespero de se manter  alguns interesses dos investidores internacionais pelo

País.

Também com vistas a agradar esses investidores, foi firmado um pacote de

ajuda de mais de 40 bilhões com o FMI, em troca da imposição de um programa

de forte arrocho fiscal, que perdura até hoje. Os resultados, apesar de não tão

ruins como inicialmente se imaginava, foram de qualquer forma desastrosos, em

um país já com tantas desigualdades. O Índice Geral de Preços subiu 20% em

1999, bem acima dos 1,7% de 1998. O Produto Interno Bruto, que já havia

crescido próximo de 0,98%, ficou abaixo do crescimento populacional, reduzindo

mais  uma vez a renda per capita . A renda real média  das pessoas ocupadas

caiu em 5,7% e a taxa de desemprego permaneceu no elevado patamar de 7,6%

— 19,3% em São Paulo, medido pelo DIEESE. A balança comercial, que poderia

ter apresentado bom desempenho, em vista do ajuste cambial e do baixo nível de

atividade, foi deficitária, em vista da queda das exportações de 51 bilhões para 48

bilhões de 1998 para 1999. Com um resultado comercial pífio, somado à remessa

de juros para o exterior de mais de 15 bilhões, 27% acima do valor de 1998, houve

déficit no balanço de pagamento das contas externas de quase 11 bilhões,

financiado principalmente com a perda de reservas internacionais de mais de 8
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bilhões. Pioraram, da mesma forma, outros indicadores externos, tais como  as

relações dívida externa/PIB, exportação/dívida externa.

Em termos das contas públicas, os números foram igualmente desastrosos,

especialmente em vista da taxa de juros, que nos momentos mais graves do ano

superou 40%. A dívida mobiliária federal em poder do público cresceu quase 30%,

de 324 bilhões, em dezembro de 1998, para 415 bilhões em igual mês de 1999,

prosseguindo-se um rápido aumento, já que em dezembro de 1994 era de apenas

62 bilhões.

A dívida total liquida do setor publico subiu de 43,3% do PIB em dezembro

de 1998 para 49,7% do PIB em dezembro de 1999, aumentando  cerca de 130

bilhões.

 O Banco Central teve um prejuízo de 13 bilhões, em vista da variação

cambial  e dos prejuízos com o PROER. Os juros devidos pelo setor público

saltaram de 7,9% do PIB em 1998 para 13,2% do PIB em 1999, próximo a 128

bilhões.

Vê-se, portanto, que em 1999, além da infringência de mandamentos

constitucionais e legais, prosseguiu o descaso com a política social e enorme

volume de empréstimos a instituições financeiras quebradas, fatos já verificados

em anos anteriores, segundo os relatórios do próprio Tribunal de Contas.

Entretanto, o fato marcante em 1999 foi a manifestação, com toda a

intensidade, das conseqüências dos erros da política macroeconômica dos anos
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anteriores, levando ao agravamento do quadro social e à piora das contas

externas e internas.

Em vista dos problemas enumerados acima, desaprovamos as contas

relativas ao exercício de 1999. Nosso voto é contrário. Assim, rejeitamos também,

Sr. Presidente, o projeto de decreto legislativo relatado pelo Senador Jonas

Pinheiro e apresentamos esta declaração de voto e registramos nosso voto

contrário ao relatório do Senador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Continua em

discussão.

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, Srs.

Deputados e Senadores, estamos discutindo o relatório do Senador Jonas

Pinheiro a respeito das contas do Governo relativas ao exercício de 1999.

Observamos que o próprio relatório do Tribunal de Contas da União em

vários momentos sugere que o Governo infringiu diversas normas constitucionais

na execução do Orçamento de 1999. Por exemplo, foi descumprido o art. 42 das

Disposições Transitórias, que disciplina a aplicação de recursos destinados à

irrigação. Também os arts. 89, 90 e 91 e diversos preceitos constitucionais foram

violados.

Observamos também que em 1999, segundo balanço do próprio Governo,

recentemente publicado, houve um superávit financeiro que chegou a 57,2 bilhões

de reais. Entretanto, a execução orçamentária do Governo registrada pelo SIAFI
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atingiu apenas 41,49% do investimento previsto. Em habitação, houve execução

de apenas 1,72% do que foi orçado; em saneamento, 12,89%; em proteção ao

meio ambiente, 17,13%; em livro didático, 48,13%; em eletrificação rural, 0,36%;

em saneamento geral, 11,83%; em defesa contra inundações, 10,91%.

Portanto, nota-se que o superávit primário foi conseguido

fundamentalmente pela não-aplicação dos recursos na forma prevista no

Orçamento. Na verdade, o Governo Federal executa o Orçamento da maneira

que bem o quer. Além de infringir diversos dispositivos constitucionais, com o

remanejamento dos créditos suplementares, créditos especiais e, principalmente,

dos créditos extraordinários, termina por alterar completamente o Orçamento

aprovado.

O eminente Relator do PPA, Deputado Renato Vianna, fez um trabalho

belíssimo. Caminhou pelo País, discutiu o PPA e produziu uma peça importante.

Entretanto, o Governo, ao elaborar o Orçamento de 2001, descumpriu muitos

pontos do PPA. Incluiu projetos que não estavam no PPA, como foi o caso do PLP

nº 16, desfigurando completamente o PPA. Quer dizer, o Governo definitivamente

não cumpre o Orçamento.

O art. 85 da Constituição define como crime de responsabilidade os atos do

Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal,

especialmente contra a lei orçamentária.

O Presidente da República comete crime de responsabilidade

quotidianamente. Infelizmente, o País não respeita a lei. A Lei de
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Responsabilidade Fiscal, recentemente aprovada, só funciona para os Prefeitos

do interior do País. O de Cerro Negro, no meu Estado de Santa Catarina, enfrenta

problemas na Justiça; e o de Timbó Grande, Município que tem 2 mil eleitores.

Mas não funciona sequer para o Banco Central.

Ontem o Presidente do Banco Central esteve aqui e, descumprindo o art. 9º

da Lei de Responsabilidade Fiscal, não nos trouxe o impacto da política cambial

nas contas do Governo. Trouxe-nos apenas um relatório, alguns gráficos

mostrando a evolução, nos últimos anos, da política cambial, da balança comercial

etc.

Estamos discutindo no Congresso Nacional vários projetos, como o que cria

cargos — por mais nobres que sejam — no Hospital das Forças Armadas, sem

demonstração do impacto no Orçamento e indicação da fonte de recursos, já que

são despesas continuadas.

O Governo descumpre o Orçamento como regra. Resta-nos protestar e,

infelizmente, votar contra o parecer do eminente Senador Jonas Pinheiro. Vamos

continuar gritando neste imenso vazio que é o nosso plenário.

Portanto, o PDT vota contra o parecer do eminente Senador Jonas

Pinheiro, protestando contra a execução orçamentária. Quem sabe daqui a pouco

teremos um Orçamento mais mandatório, que seja cumprido, prevalecendo o que

os  Deputados e Senadores, legítimos representantes do povo, decidirem sobre

onde deve ser gasto o dinheiro público.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Com a palavra o nobre

Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Sr. Presidente, os Deputados João

Coser e Fernando Coruja cumprem o seu papel de oposição nesta Casa,

explicitando algumas inconstitucionalidades e a não-aplicação de recursos por

parte do Governo Federal.

Considerando que as contas do Governo Federal foram aprovadas pelo

Tribunal de Contas da União, nosso voto, representando o PFL, partido que faz

parte da base de sustentação do Governo nesta Casa, é pela aprovação do

parecer do nobre Senador Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Com a palavra o nobre

Deputado Renato Vianna.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA – Sr. Presidente, desejo aplaudir

V.Exa. pelo esforço que tem feito para democratizar as ações nesta Casa,

percorrendo regiões do Brasil para ver principalmente as obras de ação

continuada, verificando a compatibilidade de cronogramas físico-financeiros.

Era sugestão do Relator do Orçamento deste ano, Senador Amir Lando,

que introduzíssemos, principalmente em relação à prestação de contas do

Presidente da República, na Resolução-CN nº 2, que regula o funcionamento

desta Comissão, dispositivo para viabilizar a cessão de técnicos do Tribunal de

Contas, buscando essa interação, já que S.Exa. tem sessenta dias para emitir o

parecer prévio sobre o exercício, submetido à apreciação do Tribunal de Contas.
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Seria interessante que nos vinte dias S.Exa. pudesse fornecer subsídios,

informações sobre eventuais irregularidades.

Sabemos que são várias as modalidades de prestação de contas, de

prestação especial. As sentenças podem ser preliminares, definitivas. Há aquelas

que são regulares e irregulares, com ressalvas. Mesmo havendo irregularidades,

sendo possível o saneamento, certamente caberá não só ao próprio Presidente,

mas também a seu sucessor fazê-lo, quando, evidentemente, não houver desvio,

aplicação irregular e malversação de recurso público.

Sugiro, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, dentro desse processo

de democratização e dinamização que V.Exa. imprime a esta Comissão, que seja

viabilizada a cessão de técnicos do Tribunal de Contas, buscando com

antecedência as informações para que esta Comissão possa analisar com mais

transparência e conhecimento as contas apresentadas, e já neste sobrestar

sanear procedimentos e regularizar possíveis irregularidades existentes. Quanto

ao resto, voto de acordo com o parecer do Relator, eminente Senador Jonas

Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Prosseguindo com a

discussão, concedo a palavra ao nobre Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Srs. Senadores, parabenizo o nosso ilustre Relator, Senador Jonas Pinheiro, que

se estribou sobretudo no parecer do Tribunal de Contas da União, que, dentre as

considerações efetivadas, recomenda a adoção de algumas providências para a
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correção de certas falhas — e não irregularidades —, já que, de acordo com o

próprio Tribunal, houve a observância das normas constitucionais, legais e

regulamentares na execução de todo o Orçamento e o cumprimento dos

programas previstos na lei orçamentária. E os Ministros, por unanimidade,

recomendam ao Congresso Nacional a aprovação das contas e também a

correição de algumas falhas. Fica claro que não houve irregularidades e que as

normas constitucionais foram cumpridas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Com a palavra o

Deputado Paulo Kobayashi.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, Srs.

Congressistas, inicialmente, devo louvar o trabalho da Presidência no sentido de

tentar zerar as contas acumuladas nesta Comissão. Quando presidi a Assembléia

Legislativa de São Paulo, em 1998, tínhamos contas acumuladas, do Governo do

Estado, de dezoito anos. Foi feito um esforço suprapartidário e todas as contas

foram discutidas e votadas. Acrescentamos um item na Constituição do Estado

condicionando o início do recesso da Assembléia ao cumprimento de duas

obrigações: aprovar o Orçamento do ano seguinte e aprovar as contas do ano

anterior. Somente depois disso haveria recesso.

Estou vendo o esforço da Presidência e da Assessoria para regularizarmos

essas contas, acumuladas desde 1995. Eu os parabenizo por isso.

Também quero congratular-me com o Relator, que fez um belíssimo

trabalho sobre as contas de 1999, entendendo, é claro, que haverá manifestações
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contrárias, críticas. Isso faz parte até do trabalho de oposição, do trabalho

partidário. Enquanto declaro o voto favorável — meu e do PSDB —, quero

parabenizar o Relator por seu trabalho nesse parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Encerrada a

discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado, contra os votos dos Srs. Deputados João Coser, Fernando

Coruja e João Grandão.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão.

(Pausa.)

Aprovado.

Nos termos do art. 26, inciso V, alínea c da Resolução nº 2, de 1995,

determino a abertura do prazo para a apresentação de emendas ao projeto de

decreto legislativo apresentado pelo Relator, que correrá de 6 a 14 de abril. Sendo

o dia 14 de abril um sábado, as emendas poderão ser entregues na Secretaria até

o dia 16 de abril.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, gostaria de sugerir a

V.Exa. que tentássemos apreciar, logo após a Semana Santa, a votação do

relatório das contas de 1995, porque é muito desgastante para a Comissão Mista

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e para o Congresso Nacional

apreciar as contas do Presidente da República com tanto atraso. Ontem, inclusive,

fui cobrado pela imprensa, nos corredores, sobre isso.

Então, solicito a V.Exa. que convoque os Srs. Parlamentares, que coloque a

matéria na pauta. Vamos fazer um debate sério sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Acho que vamos

marcar  para a próxima terça-feira, dia 17. Terminada a sessão, poderemos deixar

o final da tarde — a partir das 18h — só para apreciar as contas de 1995. O

Relator, Deputado João Leão, esteve presente diversas vezes e não pôde

apresentar o seu relatório. Justamente hoje poderia tê-lo feito, mas infelizmente

S.Exa. está viajando.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, quero agradecer à

Comissão de Orçamento o apoio e dizer a V.Exa. e a todos que a análise que o

Deputado João Coser fez é perfeita. É isso mesmo, ninguém está escondendo

nada do que está aqui, sobretudo na área de irrigação.

Notamos que vem melhorando aos poucos a execução do Orçamento. Por

exemplo, antes não se aplicava quase nada em irrigação. Já se aplica alguma

coisa. Espero, Deputado João Coser, como os demais Parlamentares, que essa

correção já ocorra neste Orçamento. Pela primeira vez, Sr. Presidente, o
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Orçamento da União traz percentuais ajustados ao que determina o art. 42 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, em relação às regiões do País.

Agradeço as manifestações de apoio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Inusitadamente — não

há nenhum impedimento —, estamos discutindo a matéria depois de aprovada.

Com prazer ouvirei o Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Não é debate, Sr. Presidente.

Estamos agindo como aquele pai que ameaça bater no filho caso faça

determinadas coisas. O filho faz o que não devia e o pai não bate nele, mas volta

a ameaçar. Estamos alimentando algo muito ruim. A irrigação realmente está

evoluindo, concordo com o Senador Jonas Pinheiro. Acho isso positivo, mas há

alguns descumprimentos constitucionais, como por exemplo uma empresa pública

gastar mais do que está previsto no Orçamento. É irregular, é ilegal, é

inconstitucional.

Então, estamos fazendo concessões demais e sempre ameaçando. Eu

realmente me sinto mal. Não acho que devamos rejeitar uma conta por um

detalhe, entendi o espírito de V.Exa., mas precisamos apertar, senão o Governo

vai relaxando, relaxando e cada vez cumpre menos a legislação. E os outros são

obrigados a cumpri-la. Não quero ser esse pai que só ameaça. Um dia nós vamos

realmente cumprir a nossa ameaça e todo mundo vai cumprir as normas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Antes de encerrar a

reunião, já que houve esse debate um pouco fora das normas regimentais, digo



35

CONGRESSO NACIONAL
C
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

que a alocação dos recursos do Centro-Oeste depende da elaboração do

Orçamento, e ela está nas nossas mãos. Mas, mais do que isto, é preciso que

haja projetos determinados. Ninguém faz uma alocação de recursos sem projetos.

Ainda que seja uma estipulação legal, é preciso que haja projetos para isso. Não

se pode alocar recursos sem que haja o projeto específico para isso.

As bancadas do Centro-Oeste sabem que até Deus foi muito amigo do

Centro-Oeste — não é uma área tão necessitada como outras do País —, mas,

havendo a necessidade de irrigação, é preciso que haja projetos para isso.

Havendo projetos, esta Comissão poderá trabalhar melhor junto ao Governo para

que eles sejam introduzidos na fase inicial, da elaboração orçamentária; ou, se

não o for, no momento seguinte, quando discutiremos o assunto no Congresso

Nacional. Mas para isso precisa haver projetos.

Agradeço aos companheiros a presença. No dia 17, às 15h, haverá debate

com o Dr. Fábio de Oliveira Barbosa. Às 18h vamos apreciar as contas de 1995.

Alguma coisa mais poderá ser apreciada.

Está encerrada a reunião.


