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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Estão abertos os
trabalhos da presente reunião.

Tendo em vista que a Ordem do Dia já teve início no plenário, somos
obrigados a encerrar a reunião. Como temos várias votações durante a noite de
hoje, não seria conveniente que procurássemos dar continuidade aos nossos
trabalhos. Vamos continuá-los  na próxima quinta-feira, às 10h da manhã.

Está encerrada a presente reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Havendo número
regimental, declaro reiniciada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação de matérias
constantes da Pauta nº 03/2001, remanescente das Pautas nºs 01/2001 e
02/2001.

Não poderemos fazer a votação das atas porque não temos ainda número
no Senado da República.

Temos a presença muito grata do Senador Lúcio Alcântara, que poderia
nos ajudar a convencer os ilustres Senadores da República a comparecerem a
esta Comissão para que possamos votar.

Não sabemos os problemas que ocorrem no Senado Federal, certamente
gravíssimos, mas a presença do Senador Lúcio Alcântara aqui mostra que, apesar
disso, é possível estar presente às sessões para que possamos votar as matérias.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
Ofício nº 426, de 11 de abril, do Presidente da Câmara dos Deputados,

Aécio Neves, encaminhando solicitação ao Deputado Rubens Bueno para que a
obra da BR-457 seja visitada pela comitiva oficial da Comissão;

Ofício nº 189, de 18 de abril, remetido pelo Senador Jonas Pinheiro,
justificando sua ausência às reuniões dos dias 19 e 20. Trata-se de solicitação
deferida pela Presidência;

Ofício nº 220, de 18 de abril, do Deputado Walter Pinheiro, Líder do PT,
apresentando a composição dos Parlamentares na Comissão.

Correspondência Externa recebida:
Ofício Interministerial nº 125, de 11 abril, dos Ministérios do Planejamento,

Orçamento e Gestão e da Fazenda, encaminhando Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas em decorrência da limitação de empenho e movimentação
financeira de que trata o Decreto nº 3.776, de 22 de março de 2001, em
consonância com o art. 9ª da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Ofício nº 147, de 06 de abril, do Presidente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF),
informando que o Tribunal de Contas tornou sem efeito a suspensão de parte das
obras do Projeto de Irrigação Pontal Norte/Sul, matéria para a qual foi designado
Relator o Deputado João Leão;

Expediente encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto:

Aviso nº 1.336, que encaminha cópia da Decisão nº 177/2001, com relatório
e voto que a fundamentam, sobre a auditoria realizada nas obras de restauração
dos trechos das Rodovias Estaduais MT-170, 175, 246, 270, 343 no Estado do
Mato Grosso;

Aviso nº 265, de 06 de abril, comunicando que nos autos do processo
relativo à auditoria realizada no 14º Distrito Rodoviário Federal (DNER do Rio
Grande do Norte) foram consideradas sanadas as irregularidades.
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Mensagens do Presidente da República, encaminhadas ao Congresso
Nacional, nos termos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000,
cópias dos decretos de  23, 27, 28, 29  de março e de 05 de abril de 2001:

Mensagem nº 192/2001, do Congresso Nacional, cópia do decreto de 23 de
março de 2001, que abre ao Orçamento Fiscal e de Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor R$15.795.458,00 para reforço de dotações
consignadas no Orçamento vigente;

Mensagem nº 193, de 2001, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Defesa, crédito de R$1.093.075,00 para reforço de dotações
consignadas no Orçamento vigente;

Mensagem nº 194, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar no valor R$5.000.000,00, em favor do Ministério da Defesa, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento;

Mensagem nº 195/2001, que abre ao Orçamento de Investimento, em favor
da Companhia Docas do Estado do Ceará, crédito suplementar no valor de
R$339.000,00, para os fins que específica;

Mensagem nº 203, que abre ao Orçamento de Investimento, em favor da
Companhia Docas do Estado do Ceará, crédito suplementar no valor de
R$784.710,00, para os fins que especifica.

Informo à Comissão que foi encaminhado cronograma de tramitação do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias aos gabinetes dos Srs. Parlamentares.

Foram designados Relatores para as seguintes matérias: Projeto de Lei nº
03/2001: Deputado Iberê Ferreira.

Aviso nº 01/2001, que encaminha ao Congresso Nacional relatório de
atividades do Tribunal de Contas da União referente ao quarto trimestre de 2000.
Relator:  Deputado Iberê Ferreira.

Aviso nº 01/2001, que encaminha ao Congresso Nacional relatório de
atividades do Tribunal de Contas da União referente ao quarto trimestre de 2000.
Relator:  Senador Tião Viana.

Aviso nº 01/2001, que encaminha ao Congresso Nacional relatório de
atividades do Tribunal de Contas da União referente ao Exercício de 2000.
Relator: Senador Tião Viana.

Ofício nº 03/2001, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §
2º do art. 56 da Lei Complementa nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), a prestação de contas do Tribunal de Contas da União
composto pelo Relatório de Gestão Fiscal, Relatórios Descritivos e Sintéticos do
Programas de Ações desenvolvidas ao longo do Exercício. Relator: Tião Viana —
Este aviso foi encaminhado através do Ofício nº 248, de 16 de abril, pelo
Presidente do Senado Federal, Senador Jader Barbalho. Relator: Deputado
Mussa Demes.

Redistribuição de Matérias.
Mensagem nº 1.098/2000, que encaminha ao Congresso Nacional, nos

termos do § 3º da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999, o Relatório de
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Cumprimento da Meta do Resultado Primário do Governo Central referente ao
terceiro trimestre de 2000, acompanhado da metodologia de apuração. O Senador
Moreira Mendes foi designado Relator em substituição ao Senador Juvêncio da
Fonseca.

Mensagem nº 92/2001, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 18 da Lei nº 9.811, o Relatório de Cumprimento da Meta do
Resultado Primário do Governo Central referente ao Ano 2000, acompanhado da
metodologia de apuração. O Senador Moreira Mendes foi designado Relator em
substituição ao Senador Juvêncio da Fonseca.

Ordem do Dia.  (Pausa.)
Informo aos Parlamentares que não temos quorum  no Senado. Faltam

ainda dois Srs. Senadores.
Consulto os Srs. Deputados se, em função disso, devemos suspender a

reunião ou encerrá-la e reabri-la em outra ocasião. Gostaria de ouvir os Srs.
Deputados  e Senadores presentes sobre o assunto.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, na minha opinião
dever-se-ia suspender a reunião para que conseguíssemos o quorum  com maior
facilidade na próxima semana.

O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL – Sr. Presidente, acho que deve
ficar a critério da Presidência. O que V.Exa. decidir eu acompanharei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Se não houver objeção
dos Srs. Deputados e Senadores apenas suspenderemos a sessão e tentaremos
votar na próxima terça-feira, no horário que tem sido marcado, ou seja, às 18 —
que, às vezes, coincide com a Ordem do Dia, mas é o horário que ficou
combinado. Fizemos tentativas de realizar reunião às 15h, mas essas tentativas
foram infrutíferas.

Contudo, se os Srs. Deputados quiserem dar alguma sugestão a respeito
do horário da terça-feira, gostaria de ouvi-los.

Tem a palavra o Sr. Deputado Domiciano Cabral.
O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL – Penso que 17h será um bom

horário, considerando que às 18h inicia-se a Ordem do Dia. Assim, às 17h o
Deputado  passa aqui e depois vai ao plenário para a Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, gostaria de
concordar com a sugestão feita aqui de deixar em aberto, com mais essa
tentativa, e aproveitar para lembrar aos Srs. Deputados e Srs. Senadores que a
LDO já foi enviada a esta Casa. Estamos na iminência de iniciar grandes debates
nesta Comissão a respeito desse importante instrumento, querendo lembrar
inclusive  que este é, por excelência, o grande instrumento de ação do
Parlamento, porque não pesa sobre ele as mesmas limitações da peça da Lei
Orçamentária.

Então,  em vista disso e para já incorporar nesta convocação essa
motivação adicional, ou seja, já o início do debate da LDO, até porque as
emendas já vão começar a ser apresentadas a partir da próxima semana, gostaria
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de concordar com a sugestão de suspender a sessão hoje e deixá-la para terça-
feira.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de comunicar que fui eleito
coordenador da bancada do PT na Comissão de Orçamento. Já na próxima
reunião contaremos com a presença do Deputado João Coser, a quem pretendo
homenagear pelo trabalho importante que desempenhou, na condição de nosso
coordenador, e com certeza continuará desempenhando, como membro da Mesa
e membro efetivo da Comissão de Orçamento. De imediato, faço esta
comunicação a V.Exa. de que, a partir de hoje, sou coordenador da bancada do
PT nesta Comissão, adiantando que, na próxima reunião, com a presença do
nosso tão eficiente e digno representante, Deputado João Coser, faremos a justa
homenagem ao ilustre Parlamentar. Mas já fica a comunicação feita a V.Exa.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Muito bem. Tenho
certeza, Deputado Virgílio Guimarães, que, por sua experiência, honrará, sem
dúvida, seu partido e esta Comissão, exercendo função que muito nos orgulha.

Vamos então suspender a sessão. Mas gostaria de ouvir algo sobre o
horário. Há alguma opinião? O horário de 17h, sugerido pelo Deputado Domiciano
Cabral, é bom?

Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, para nós, da Casa,

seria até melhor às 17h, mas temos problema no Senado, pois coincide com o
horário de votação lá.

O SR. SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA – Não, 17h para o Senado também
é bom.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Lá também é bom, Senador?
O SR. SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA – O horário de 17h é bom.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – O Senador Lúcio

Alcântara diz que 17h também é bom para o Senado.
O SR. SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA  - Ao não ser que haja algum

assunto mais importante.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Para nós, da Câmara, o ideal seria

às 17h.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – De qualquer forma,

marcaremos a reunião para as 17h. Se houver necessidade, suspenderemos por
mais meia hora ou uma hora, não há dificuldade.

Está suspensa a sessão para ser reaberta na próxima terça-feira, às 17h.
Está suspensa a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Declaro reaberta a
quarta reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Já temos número na Câmara e no Senado; porém, perdura a sessão da
Câmara, e a do Senado ocorreu até há pouco tempo.

A nossa reunião vai ser rápida, em princípio, a não ser que o Deputado
Airton Cascavel tenha muitos assuntos para nos trazer, muita mão-de-obra para
cá.

Suspendemos a reunião até as 20h, na expectativa de que até lá a sessão
da Câmara esteja encerrada. Se houver necessidade, suspenderemos
novamente.

Está suspensa a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Havendo número
regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 3, de 2001, que são remanescentes das Pautas nºs 1 e 2,
de 2001, e da Pauta n º 4, de 2001.

Apreciação das atas da 3ª reunião ordinária, realizada em 3 e 5 de abril de
2001, e da 1º reunião conjunta de audiência pública, realizada em 4 de abril de
2001.

Havendo a concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas,
antecipadamente distribuídas.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9 do
Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Expediente e correspondência interna recebida.
Justificativas de ausências:
Requerimento nº 79, da Senadora Marluce Pinto, que requer autorização

para se ausentar dos trabalhos nos dias 4 e 5.
Ofício nº 45, de 23 de abril de 2001, procedente do gabinete do Deputado

Waldemir Moka, justificando sua ausência à reunião realizada em 19 de abril de
2001.

Ofício nº 244, do Deputado Neuton Lima, que justifica a sua ausência aos
trabalhos desta Comissão no período de 22 a 27 de abril do corrente ano.

Correspondência externa recebida:
Ofício nº 871/2001, procedente da Procuradoria da República em Goiás,

que envia cópia autenticada do relatório parcial exarado nos autos do
procedimento Administrativo nº 08108.001995/99-71, referente à construção da
Casa de Custódia em Goiânia, Goiás.

Ofício nº 872/2001, de 9 de abril de 2001, procedente da Procuradoria da
República em Goiás, que encaminha cópia da ação anulatória de processo
licitatório que tem como objeto a execução de obras e serviços de construção do
Contorno Noroeste do Anel Viário de Goiânia.

Expedientes encaminhados pelo Presidente ao Tribunal de Contas, Ministro
Humberto Souto:

Ofício nº 1.450, de 17 de abril de 2001, referente a relatório de
levantamento de auditoria realizado no Perímetro de Irrigação Pontal Norte-Sul,
em Petrolina, Pernambuco.

Aviso nº 356, de 17 de abril de 2001, que, em resposta ao Ofício nº P-108/
2001, desta Comissão Mista, referente à solicitação do Deputado Sérgio Miranda,
informa que o mencionado ocorrido foi encaminhado ao gabinete do Sr. Ministro
Relator Adylson Motta e, por cópia, à unidade técnica daquele Tribunal em Minas
Gerais, para as providências pertinentes.

Aviso nº 1.569, de 20 de abril de 2001, referente a relatório de auditoria
realizado no Hospital Vera Cruz, em Patos de Minas, Minas Gerais.
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Foi designado para relatar o Projeto de Lei nº 005, de 2001, o Senador
Nabor Júnior.

Ordem do Dia.
Item 1.
O Deputado João Leão, Relator da matéria, não está presente.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deputado Arnon

Bezerra, peço a V.Exa. um minuto, pois temos algumas matérias a serem votadas,
inclusive um requerimento de V.Exa.

Apreciação do relatório apresentado à Mensagem nº 173, do Deputado
João Leão.

O Deputado não está aqui agora, e precisamos da presença de S.Exa. para
apreciar o relatório.

Requerimento nº 001, de 2001, de autoria do Deputado Airton Cascavel,
que solicita inspeção na pavimentação e execução de obras de arte na BR-174,
no trecho entre a divisa do Estado do Amazonas até a cidade de Caracaraí, em
Roraima, a fim de que sejam apuradas as responsabilidades.

S.Exa. não está presente no momento.
Item 3.
Requerimento de informação, do Deputado Gilmar Machado.
S.Exa. também não está presente.
Pauta nº 4, de 2001.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 001, de 2001, do

Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de 70 milhões de reais, para
reforço de dotação constante do orçamento vigente”.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Voto: Favorável, nos termos propostos no projeto.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  – Projeto de Lei nº 001, de 2001, da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto
de Lei nº 001, de 2001, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da
Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de 70 milhões de reais, para
reforço de dotação constante do orçamento vigente”.

Não foram apresentadas emendas.
Voto do Relator.
Considerando que o projeto de lei não colide com as disposições da Lei de

Diretrizes Orçamentárias para 2001 e tampouco fere quaisquer outros dispositivos
legais relativos à dotação de recursos, e que seu detalhamento encontra-se
conforme as exigências legais e os princípios de boa técnica orçamentária, somos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 001, de 2001, do Congresso Nacional, na
forma apresentada pelo Poder Executivo.

Sala da Comissão, em 19 de abril de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Em discussão.
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Tem a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, esse crédito

suplementar refere-se à verba de gabinete aprovada recentemente pela Mesa?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Sim. Acredito que o

Deputado Anivaldo Vale poderia explicitar quais os itens que estão sendo
suplementados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – A Mesa fez um cálculo e
constatou que o remanejamento de recursos seria insuficiente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – É uma suplementação
de recursos em favor da Câmara.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não sei para que são

exatamente os recursos; é uma transferência de recursos internos. Cancela-se
recursos das Câmara em algumas rubricas e transferem para outras.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Muito obrigado, estou
satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Encerrada a
discussão.
 Em votação.
Os Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento extrapauta, do Deputado Arnon Bezerra.
Requer S.Exa., nos termos regimentais, inclusão na pauta da 4ª reunião

ordinária desta Comissão do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 02, de
2001, do Congresso Nacional.

O Projeto de Lei nº 02, de 2001, “Abre ao Orçamento de Investimentos, em
favor da Companhia Docas do Ceará — CDC, crédito suplementar no valor de 877
mil reais, para os fins que especifica.

Em primeiro lugar, temos de votar o requerimento de inserção na pauta.
 Em votação.
Os Deputados que forem favoráveis à inserção na pauta, permaneçam

como se encontram.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO  – Sr. Presidente, peço a palavra pela

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

Deputado Santos Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, não tenho

conhecimento desse projeto. Votado o requerimento, automaticamente ele entra
em pauta. Preciso ter algo mais para poder me posicionar sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Realmente, as cópias
não estão prontas, estão sendo tiradas agora. (Pausa.) Teremos essas cópias
daqui a pouco.



21

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

Passamos à votação apenas para a inserção da matéria na pauta,
enquanto as cópias chegam.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO  – É exatamente isso, Sr. Presidente:
vota-se pela inserção na pauta sem termos conhecimento da matéria. Depois o
projeto vem à discussão e votação, e vamos votá-lo sem termos conhecimento do
seu conteúdo. É o que me preocupa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Vamos esperar então
a chegada dos avulsos. Daremos alguns minutos para os Srs. Parlamentares
examinarem o relatório. Se entenderem S.Exas. que devem votar, votarão; do
contrário, não votaremos a matéria.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – O avulso já foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não é este.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  — É este, sim. Já tive acesso

às cópias, que estão aqui ao meu lado. Já há inclusive a análise da Assessoria
sobre o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – A Assessoria do PT é
fantástica.
 O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Com a ajuda da sua
assessoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – A Assessoria do PT
está sempre à frente dos acontecimentos.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Mas é verdade. Já há
inclusive o parecer. A análise da Assessoria do PT, com a competência que lhe é
peculiar, mostra que recursos do ano 2000 não podem ser fonte para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – V.Exa. realmente tem
o PL na mão, mas não tem o parecer do Relator.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Ah, sim!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Estamos distribuindo

agora o parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Agora, sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Quase cheguei a

imaginar que o PT procedeu à análise antes de o Relator ter feito o parecer.
Quero lembrar que esse projeto já vem tramitando há um bom tempo nesta

Casa. Na realidade, só o parecer ainda não está concluído, mas o projeto....
(Pausa.)

Vou pedir ao Deputado que leia o relatório. Se houver entendimento,
poderemos votar; se não houver esclarecimentos suficientes, não votamos.

Vamos votar primeiramente o requerimento de inserção na pauta do Projeto
de Lei nº 02, de 2001, que ora sancionamos.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis à inserção na pauta, permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
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Aprovado no Senado.
Vou pedir ao Deputado Arnon Bezerra que leia o seu relatório

pausadamente, para que os nobres Parlamentares tenham tempo de fazer uma
análise.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – “Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 002/2001, do
Congresso Nacional, que ‘Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da
Companhia Docas do Ceará, crédito suplementar no valor total de 877 mil reais,
para os fins que especifica’.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Arnon Bezerra.
Relatório
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o Presidente da República,

por intermédio da Mensagem nº 191, de 2001, do Congresso Nacional (nº
309/2001, na origem), submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 002, de 2001, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento de
Investimento, em favor da Companhia Docas do Ceará, crédito suplementar no
valor total de 877 mil reais, para os fins que especifica.

De conformidade com a Exposição de Motivos nº 64/MP, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o crédito tem por finalidade
reforçar a dotação orçamentária da Companhia Docas do Ceará, aprovada no
Orçamento da União para 2001 (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001), para
execução do projeto de ‘Construção de Subestações no Porto de Mucuripe’, com
vistas à melhoria da capacidade operacional do sistema de alimentação de
energia no porto, melhorar o nível das atividades portuárias, bem como
proporcionar maior segurança aos usuários.

A Exposição de Motivos nº 64, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, esclarece ainda que os recursos necessários à abertura do crédito
proposto são oriundos de saldos de transferências efetuadas pela União em 2000
e não integralmente aplicadas no projeto ‘Obras Civis para o Aprofundamento do
Cais Comercial do Porto de Mucuripe, no Ceará’, constante do Orçamento da
União para 2000 (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000).

A Companhia Docas do Ceará teria informado que os estudos de
viabilização técnica e financeira das referidas obras foram concluídos em 2000,
postergando-se entretanto a sua execução para 2002, em face do volume de
recursos necessários à sua realização. Dessa forma, teria resultado saldo
orçamentário dos recursos repassados pela União, sob a forma de participação
societária, no valor de 877 mil reais, conforme demonstração a seguir:

No subtítulo ‘Obras Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do
Porto Mucuripe’, aprovado no Orçamento da União para 2000, 2 milhões 790 mil
reais; executado no exercício de 2000, 73 mil reais; saldo de 2 milhões e 717 mil
reais.  Desses 2 milhões e 790 mil reais, recursos próprios seriam 1 milhão e 840
mil reais, recursos esses que geraram saldo até hoje; e recursos diretos do
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Tesouro no valor de 950 mil reais, tendo sido executados 73 mil reais e um saldo
de 870 mil reais.

Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei em exame no prazo
regimental.

Este é o relatório.
Voto do Relator
Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os

dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que
tange à sua compatibilidade com o Plano Plurianual de 2000/2003 (Lei nº 9.989,
de 21 de julho de 2000) e à sua conformidade com as disposições da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2001 (Lei nº 9.995, de 25 de julho de
2000).

Diante do exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, somos
favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 002, de 2001, do Congresso Nacional,
na forma proposta pelo Poder Executivo.”

Este é o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Apenas para fazer um

registro, o que não quer dizer que em outras votações a bancada do PT vá seguir
o mesmo critério. Segundo a Lei nº 4.320, que rege, no art. 43, as possíveis
origens, as fontes dos créditos adicionais, essa fonte não está prevista.

São quatro as possibilidades: o cancelamento de outra dotação, não é o
caso; operações de crédito, não é o caso; superávit financeiro e o excesso de
arrecadação, que também não se enquadram no caso.

Como não há nada aí que indique algo de imoral ou de função que não
corresponda ao interesse público, ou coisa desse tipo, no mérito, portanto, não
teríamos qualquer restrição, quero fazer esse registro para resguardar uma
possível posição do PT no futuro. Não vamos criar maiores problemas por causa
do mérito. Vamos talvez estudar um pouco mais esse tema. Quem sabe, no futuro,
o Tribunal de Contas dê uma orientação?

A posição do PT é somente para registrar esse detalhe. Não vamos tomar
nenhuma atitude no sentido de bloquear a utilização desse recurso, porque, no
mérito, nos parece bem aplicado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – A matéria continua em
discussão.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, peço a palavra
apenas para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Gostaria que o Relator me

explicasse o seguinte: de recursos próprios, não houve nenhuma aplicação no ano
2000. Como fica o ano 2001? Porque isso prejudica o projeto. Trata-se do dobro.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – A informação que temos é a de
que se está solicitando apenas a abertura de um orçamento para completar os
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950 mil de origem da União. Pelo que consta aqui, não há qualquer impedimento
porque nada foi gasto na geração de recursos próprios.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – A minha preocupação é com
esse quadro de fontes e usos, porque o que se vê é a aplicação do Orçamento da
União no valor de 73 mil reais e nada em aplicação de recursos próprios. E como
fica o ano de 2001? Esses recursos vão ser gerados ou não? Isso prejudica o
projeto, repito.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – Fico sem condições de responder
neste momento.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Faço uma sugestão: que o
Relator, sanando essa dúvida, traga esse ponto para discussão na próxima
reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Também gostaria de
entender, Deputado Pedro Fernandes: V.Exa. está fazendo um questionamento
sobre o orçamento de 2001?

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Sr. Presidente, houve uma
aplicação de 73 mil reais de recursos do Tesouro. Está no quadro de fontes e
usos, em 2000. O recurso próprio, que seria dessa companhia, foi zero. Se
estamos suplementando isso agora e a participação da relação própria é 1 milhão
e 840 mil, o parecer do Relator tem de dizer que essa receita está assegurada. O
Tesouro vai entrar com 877 mil reais. Se não houver essa geração própria de 1
milhão e 840 mil reais, o projeto vai ficar parado. Será mais uma obra parada
neste País.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – Não, Deputado, não se trata de
mais uma obra parada, mesmo porque seria muito complicado chegarmos até o
ano passado com a solicitação de um recurso, de certa forma até pequeno, para
acabarmos tendo uma obra parada por impedimento desse tipo. Entendo que esse
1 milhão e 840 mil reais que temos aqui formam recurso que a própria companhia
tem guardado para fazer investimentos.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Não, veja bem: o Sr. Relator
disse que não pode explicar, e eu só queria a explicação.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – A explicação que posso dar é
essa.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Existe esse recurso? Está

garantido o recurso?
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – O recurso está garantido, mesmo

porque, no próprio relatório, ele mostra a presença desses recursos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Quero tentar

esclarecer a seguinte situação: em todos os itens em que se prevê geração
própria, não existe garantia, não existe a expressão “garantia”. Qual a garantia de
recursos de geração própria? A geração própria é uma previsão, é um cálculo de
geração de recursos, de receitas de recursos próprios. Qual é a garantia? Essa
pergunta não tem resposta.
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O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Não, um minuto, Sr.
Presidente. Foram previstos para 2000 1 milhão e 840 mil reais, e foi realizado
zero. Essa é minha pergunta: por que não houve realização? Em 2001 vai ser zero
também? É somente para esclarecer.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – Todo o recurso aplicado foi de
73 mil reais. Quer dizer, está muito claro, não há nenhuma dificuldade. O recurso
que a empresa tem guardado certamente vai estar presente aqui, porque o
montante da obra é de 2 milhões 790 mil reais. E a maior parte é recurso de
origem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – A dúvida do Deputado
Pedro Fernandes é a seguinte: a previsão que existia de geração de recursos
próprios no Orçamento de 2000 era de 1 milhão e 840 mil reais. Essa previsão
não se realizou no ano 2000.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Isso. Qual a justificativa?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman)  – Empurrou-se para o

ano 2001 a previsão de geração própria de 1 milhão e 840 mil reais.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – Isso não está dito no documento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não, mas é isso que

se depreende.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Não queria apartear V.Exa.,

mas o que está dito é isso: foram aprovados no ano 2000 recursos próprios da
ordem de 1 milhão e 840 mil reais. Nada foi executado. Veja bem, Sr. Presidente:
não se diz quanto foi gerado de recurso próprio, nem coisa alguma. Aqui não se
discutiu o recurso de 1 milhão e 840 mil reais. Não estamos tratando dele aqui. É
provável que esse recurso não tenha sido sequer gerado.

O que efetivamente existia — e estamos nos debruçando sobre isso agora
— era a informação de que havia recursos da ordem de 950 mil reais, cuja
execução foi de apenas 73 mil reais. Houve, portanto, um saldo, este, sim, efetivo
de 887 mil reais sobre o qual versa o projeto de lei. Essa é a questão. Então, esse
saldo de 1 milhão e 840 mil reais, parece-me, deve ter sido um saldo não gerado,
foi apenas orçado, um saldo meramente contável. De qualquer maneira, esse não
é nosso objeto. O nosso objeto são os 950 mil reais, que geraram um saldo de
887 mil reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – A matéria continua em
discussão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – A mensagem do Ministro Martus

Tavares esclarece, no item 3, que “Os recursos necessários à abertura do crédito
ora proposto são oriundos de saldos de transferências efetuadas pela União em
2000 e não integralmente aplicados no projeto “Obras Civis para o
Aprofundamento do Cais Comercial do Porto Mucuripe, Ceará” , aprovado pela Lei
Nº 9.989, de 11 de maio de 2000. Segundo a Companhia, os estudos de
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viabilização técnico-financeira  das referidas obras foram concluídos em 2000,
postergando-se, entretanto, sua execução para 2002, em face do volume de
recursos necessários à sua realização. Assim, resultou o saldo orçamentário dos
recursos repassados pela União no valor de 877 mil reais, conforme demonstrativo
a seguir”. Aí vem o demonstrativo.

E, no item IV, diz o seguinte: “A incorporação do referido saldo aos recursos
próprios da Companhia irá favorecer a execução, neste exercício, de obras
consideradas prioritárias no Porto de Mucuripe, para a garantia das operações
portuárias em nível satisfatório, em benefício da melhoria de serviços prestados e
da segurança aos respectivos usuários”.

A meu ver, neste ponto, o próprio Ministro deu a justificativa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Continua em

discussão.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman ) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, a impressão que me

fica é a de que o questionamento do nobre Deputado Pedro Fernandes é
extremamente procedente, porque a discriminação da União para o projeto “Obras
Civis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto do Mucuripe” era de 2
milhões e 790 mil reais. Foram realizados apenas 73 mil reais no ano de 2000.
Restou um saldo de 2 milhões e 717 mil reais. Os recursos próprios, que deveriam
ter sido aplicados, eram de 1 milhão e 840 mil reais. Não foi aplicado um centavo.
O Ministro Martus alega que houve um saldo, dos 950 mil reais que a União
liberou, de 73 mil reais, pelo que estou depreendendo, restando portanto um saldo
de 877 mil reais, que agora se está destinando para a conclusão dessas obras.
Mas fica realmente uma grande preocupação. O valor era de 2 milhões e 790 mil
reais mais 1 milhão e  840 mil reais.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sim, não foi gerado, mas era

previsto para a conclusão da obra. De repente, a obra não precisa mais de 1
milhão e 840 mil reais. Com apenas 870 mil reais, ela estará concluída.

Fica muito difícil dizer que esses 1 milhão e 840 mil reais não seriam
necessários. Está evidente que essa obra tem um montante de 2 milhões e 790
mil reais. Se se gastou apenas 950 mil reais, alguma coisa está errada. Se não se
utilizou os 950 mil reais em tempo hábil, naturalmente houve alguma
impossibilidade. Agora, renova-se esse pedido, solicitando uma complementação
para que a obra tenha prosseguimento. E, aí, a Companhia entraria com a sua
parte de 1 milhão e 840 mil reais.

No item 4 da Exposição de Motivos, o Ministro Martus Tavares diz o
seguinte: “A incorporação do referido saldo (877 mil reais) aos recursos próprios
da Companhia irá favorecer a execução, neste exercício, de obras consideradas
prioritárias no Porto de Mucuripe, para garantia das operações portuárias em nível
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satisfatório, em benefício da melhoria dos serviços prestados e da segurança aos
respectivos usuários.”

Onde estão esses recursos próprios? No ano de 2000 não foi aplicado um
centavo desses recursos próprios. Será que neste ano, 2001, existe a destinação
desses recursos próprios? É o próprio Ministro quem faz referência a isso no Item
4.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – Mas nem os recursos que foram
enviados para lá foram todos gastos. Se há necessidade desta complementação é
justamente por causa da necessidade que se faz. S.Exa. diz muito bem: ”A
incorporação do referido saldo aos recursos próprios da Companhia irá favorecer
a execução”.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO  – Nobre Deputado, se me permite, é
porque não foi enviado recurso da União no ano de 2000. Foram enviados e
aplicados apenas 73 mil reais. Esse foi um saldo de 2 milhões e 717 mil reais. O
próprio Sr. Ministro, agora, diz que a incorporação do saldo dos 950 mil, 877 mil,
será incorporado aos recursos próprios da Companhia. Na justificativa, o Sr.
Ministro diz que isso irá favorecer a execução neste exercício de obras
consideradas prioritárias no Porto de Mucuripe. Não discuto a prioridade. O que
me preocupa é se haverá esses recursos.

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

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL  – Sr. Presidente, há uma
explicação técnica. Segundo a Companhia, os estudos de viabilização só foram
terminados no ano 2000. Ou seja, os estudos para aplicação dos recursos só
terminaram no ano de 2000. Por isso, foram postergadas as suas aplicações — é
o que diz a Mensagem. Ou seja, como os estudos não estavam concluídos, não
se executou o projeto integralmente. Então, sobraram os 73 mil. Isso explica,
realmente, porque foram aplicados apenas 73 mil reais.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado, V.Exa. apenas faz
referência aos recursos da União, que são os 73 mil aplicados. Esses 73 mil reais
são da União. O que estamos questionando são os recursos próprios.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Mas se não tivesse um estudo
concluído...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) –  Deputado Santos
Filho, apenas para um esclarecimento. No Orçamento 2001, que está aqui do
nosso lado, não há previsão nenhuma de investimento no aprofundamento do
Porto de Mucuripe. Não há nenhuma previsão. Portanto, não há nem previsão de
recursos próprios. Não existem recursos próprios. Esses seriam os únicos
recursos que seriam transferidos para a realização dessa obra. De fato, não há
previsão de nada. Não existe previsão de recursos próprios. No Orçamento não
tem. No Orçamento 2001 não aparece essa obra do Porto de Mucuripe.
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O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Sr. Presidente, é uma situação
muita dúbia, porque esse 1 milhão e 840 reais nos dão a impressão do faz-de-
conta; ou seja, faz-de-conta que se terá 1 milhão e 840 mil, mas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Mas não tem mesmo,
não está nem no Orçamento. Não existe no Orçamento esse recurso de 1 milhão
e 840 mil. Estamos discutindo aqui a aprovação não de 1 milhão e 840 mil, mas de
877 mil de recursos do Tesouro.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Mas como vamos somar um
recurso próprio se não há previsão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não há previsão de
recurso próprio algum.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – O Ministro deixou isso muito
claro: vai comprar ações com saldo dos recursos próprios da Companhia. Mas não
tem nada de recursos próprios. Como é que se vai prever isso?

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – Se a empresa não explicitou aqui
a origem dos recursos próprios, ela, com certeza, vai somar...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Com certeza vai, mas de
onde, se não está aqui? Quero ter mais certeza. É o que estou querendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Em 2001, Deputado,
os recursos próprios estão sendo usados para outras finalidades — manutenção
do porto —, não para obras. Os únicos recursos possíveis para obras serão esses
877 mil para o aprofundamento do cais.

Vejam, não estamos tratando aqui de uma obra. Na verdade, o
aprofundamento do cais é praticamente uma manutenção. Não existe a
possibilidade de se fazer um cais funcionar, um porto funcionar, sem fazer o
aprofundamento permanente do canal. Então, não é propriamente uma obra.
Poderíamos até chamar isso de obra de...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Sim, mas isso custa 2 milhões
e 717 mil reais. Sr. Presidente, esses recursos custam 2 milhões e 717 mil reais.
Fiz essa pergunta, porque não houve uma justificativa. Quer dizer, a empresa não
aplicou porque não acreditou no Orçamento da União... Aí, tudo bem.

Parece que, na maioria dessas obras, quando elas têm contrapartida e não
a realizam, as obras ficam paralisadas.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deputado Pedro
Fernandes, quero fazer uma observação sobre a especificidade desse
investimento. A especificidade desse investimento é o aprofundamento de um
canal. Não é uma obra de aprofundamento de canal. Um canal pode ser
aprofundado em centímetros ou metros. Evidentemente, de acordo com os
recursos que se tem, pode-se aprofundar uma parte do canal, aprofundar até certo
ponto. Não chega a ser uma obra que tenha de ter começo, meio e fim. Acredito
até que isso aqui deveria estar na “Manutenção”, porque aprofundamento de canal
é permanente. Todo ano tem de haver recursos para aprofundamento de canal,
deste e de todos os canais dos portos.
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O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Data venia , seria uma
dragagem, que é manutenção, ou um aprofundamento, que, às vezes, é uma obra
mesmo, porque ali é raso, e eles querem dar calado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO   – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  – Não é isso o que estou

discutindo. Quero apenas que, no relatório, haja uma justificativa sobre a não-
aplicação de recursos próprios. Só isso.

 O SR. PRESIDENTE  (Deputado Alberto Goldman) – Já não é o escopo
desse projeto de lei.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Realmente, estamos com

dificuldades. Por isso, quero pedir ao Relator que adie a votação desse projeto,
para que possamos ter maiores esclarecimentos e não votarmos contrariamente à
matéria hoje. Então, a solicitação que fazemos é no sentido do adiamento dessa
votação.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, também solicito o adiamento da
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Fica adiada a
discussão desta matéria.

Presente o Deputado João Leão, vamos voltar à apreciação do relatório
apresentado à Mensagem nº 173, de 1996, que encaminha as contas do
Presidente da República referentes ao exercício financeiro de 1995.

Com a palavra o Relator, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estou com este relatório há alguns dias. Recebemos estas contas na Comissão
em 1996. De lá para cá, venho relatando essas contas, mas elas nunca foram
colocadas em pauta, porque nossa Comissão esteve sempre muito
sobrecarregada. Quero, portanto, dar os parabéns ao meu Presidente, pois enfim
consigo relatá-las. Desde a Presidência de José Sarney Filho, estou com estas
contas...

Passo a ler o voto do Relator, que foi o Ministro — faz tanto tempo —, o
Ministro Relator foi...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Já se aposentou
provavelmente.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Com certeza.
“ Voto do Relator .
Diante das considerações apresentadas em nosso Parecer e do Parecer

Prévio do Tribunal de Contas da União, opinamos favoravelmente à aprovação
das contas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1994,
e apresentamos a seguir, consoante  o art. 24 da Resolução nº 2/95, o Projeto de
Decreto Legislativo correspondente.”
 Apresentado o relatório e o voto, cujas conclusões sumariamos, foi votado o
seguinte projeto de decreto legislativo, à época assinado pelo Presidente,
Deputado José Sarney  Filho, em 1996 — isto está na página 17.
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Vou ler as considerações finais do meu voto: “Ninguém, em sã consciência,
haverá de sustentar que o Congresso Nacional já conseguiu estabilizar uma forma
consistente de abordar o exame das prestações de contas do Presidente da
República, em que pese a importância óbvia desse procedimento. Muitos são os
aspectos dessa tarefa que ainda carecem de melhor estudo, compreensão e
metodologia, mas já estamos progredindo.

Como singela contribuição deste Relator atrevo-me a deixar uma simples
sugestão que cabe tanto para o egrégio Tribunal de Contas da União, quanto aos
futuros Relatores das prestações de contas no Congresso Nacional: que as
prestações de contas sejam abordadas com o caráter de continuidade que elas de
fato têm, tanto quanto as ações do Governo refletem e são exercícios de
prestação de administração, que não começam no exercício sob exame, nem
terminam com ele.”

Quero aqui, meu caro Presidente, parabenizar V.Exa. pelas viagens que
esta Comissão tem feito por todo o Brasil, conhecendo essas grandes obras. Em
síntese, é o que estamos recomendando aqui: que a Comissão de Orçamento
fiscalize durante a execução do Orçamento. É o que esta Comissão começou a
fazer. Já fizemos uma viagem ao Ceará, outra ao Estado de São Paulo e, agora,
estamos com viagem marcada para a região do São Francisco, onde iremos ver
os grandes projetos de irrigação.

“Tendo em vista os elementos trazidos a minha atenção, a partir do relatório
e parecer do egrégio Tribunal de Contas e das análises e informações por mim
coligidas, este Relator é de opinião que a prestação de contas do Presidente da
República, referente ao exercício de 1995, no que tange ao julgamento deste
Congresso Nacional, previsto no art. 49 da Constituição Federal, deve ser
aprovada sem ressalva, motivo pelo qual apresento anexo Projeto de Decreto
Legislativo:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do

Presidente da República, relativas ao exercício
financeiro de 1995, de acordo com o art. 49, inciso IX-1
da Constituição Federal.

Art. 2º - Este decreto legislativo entra em vigor na
data da sua publicação.

Sala da Comissão, em .... de 2000.
 Deputado Alberto Goldman, Presidente.
Deputado João Leão, Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Em relação ao item anterior,

quero deixar registrada a dedicação do Deputado Arnon Bezerra. S.Exa. já entrou
em contato com a direção da Companhia Docas do Ceará e está esclarecendo
uma série de questões. Sei que estão em discussão outros pontos.



31

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

Primeiramente, antes de discutir o relatório apresentado, Sr. Presidente,
quero deixar registrado que bancada do PT tem oito membros nesta Comissão, e
hoje estão presentes sete.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) –  Meus parabéns.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Só perde para a do PCdoB,

que tem 100% de presença com o Deputado Sérgio Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Neste momento

apenas virtual.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Zero por cento. O desfalque

foi brusco. (Risos.)
Mas, Sr. Presidente, quanto às contas em análise, evidentemente, existem

alguns erros formais e questões que por serem de fundo levam a bancada do PT a
votar contrariamente. Há uma questão recorrente. Aliás, todas são recorrentes.
Uma delas é a questão já dos 20% de recursos de irrigação para a região Centro-
Oeste.

Já nos solidarizamos com a bancada do Centro-Oeste mais de uma vez.
Sabemos que essa luta vem desde a Constituinte, quando não se conseguiu
incluir essa verba. Queria registrar que se, afinal, é um recurso constitucional,
deveria ter sido aplicado, deve ser realizado. Não consideramos que seja algo que
leve à completa inviabilização das contas. Mas há aquela questão que existia na
época do recurso constitucional, do mínimo constitucional para o ensino
fundamental, a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino
fundamental, que já estavam postas então. Aliás, agora, o Deputado Gilmar
Machado, junto com outros Parlamentares, fez um trabalho excelente em relação
ao FUNDEF, que, de certa maneira, é uma herança desse vício, um descuido na
aplicação dos recursos do Governo Federal no que se refere ao ensino
fundamental. 

Então, estas são as duas questões que acentuamos. Evidentemente,
listamos, aqui, oito questões que nos preocupam, mas de caráter, diria, mais
formal.

Há também uma outra questão, que não é pequena, referente ao
gerenciamento dos fundos financeiros com os organismos multinacionais, as
relações bilaterais ou multilaterais do Brasil. Houve um dispêndio extra de mais 10
bilhões entre 1986 e 1995, que abrange uma parte do período em tela, o que
também nos parece relevante.

Por tudo isso, a bancada do PT, sem prejuízo de que outros companheiros
possam se manifestar na discussão, encaminha o voto contra para registrar a
nossa discordância quanto a esses itens, que, depois, se tornaram até
recorrentes. E vamos votar contra também em outras prestações de contas do
Presidente da República, pois ainda continuam existindo esses tipos de problemas
sobre os quais temos nos debruçado.

Votamos contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Continua em

discussão. (Pausa.) Encerrada a discussão.
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Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão.
(Pausa.)

Aprovado contra os votos dos Deputados Sérgio Miranda, João Grandão,
Virgílio Guimarães, Gilmar Machado...

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – Orlando Desconsi.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – V.Exa. é membro da

Comissão?
O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – Membro efetivo.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – É membro efetivo. Já foi

encaminhado. Houve um problema. Penitencio-me aqui, Sr. Presidente. A
bancada do PT...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Nós, da Comissão,
não recebemos esta comunicação da Presidência do Senado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Se foi encaminhado, deve ter
sido pelo Líder Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Se foi encaminhado
pela Presidência do Senado, não recebemos...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Provavelmente é isto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Então, terei o prazer, a

partir da próxima reunião, de contar com o Deputado Orlando Desconsi.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Em substituição ao nosso

hoje Prefeito de Pelotas, Fernando Marroni. S.Exa. irá substituí-lo na Câmara e
nesta Comissão. É mais um gaúcho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Momentaneamente, o
PT não tem 90%; tem apenas 80% de presença.

Votaram contra ainda os Deputados Jorge Bittar e Airton Cascavel.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis, permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado no Senado por unanimidade. Não há nenhum voto contrário.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Antes de conceder a

palavra pela ordem a V.Exa., temos ainda um requerimento do Deputado Airton
Cascavel.

 Requerimento nº 001, de 2001, de autoria do Deputado Airton Cascavel,
que solicita inspeção na pavimentação e execução de obras na BR-174, no trecho
entre a divisa do Estado do Amazonas e a cidade de Caracaraí, no Estado de
Roraima, a fim de que sejam apuradas as responsabilidades.

O requerimento é dirigido, creio eu, ao Tribunal de Contas.
Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Sr. Presidente, a construção da

BR-174  foi motivo de polêmica nesta Comissão. A sua construção envolve desde
o Estado do Amazonas até a divisa com a Venezuela. Essa rodovia foi delegada
aos Governos Estaduais.  No trecho do Estado do Amazonas, ao Governo
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amazonense, e ao Governo do Estado de Roraima, no trecho concernente àquele
Estado.

Havia um trecho construído há quatorze anos entre Caracaraí e Boa Vista,
num total de 145 quilômetros. Para se completar o total necessário, além dos
recursos da União, foram alocados e buscados recursos internacionais.

Ocorre, Sr. Presidente, que no dia em que o Ministro Humberto Souto
esteve aqui, mostramos a S.Exa. a situação daquela estrada, que, concluída há
dois anos, precisa ser totalmente refeita.

Em função daquelas denúncias, o Governo do Estado do Amazonas foi
condenado a devolver para o Tribunal de Contas 2 milhões, 631 mil reais.

No lado do Estado de Roraima — hoje a grande polêmica — existem
trechos que foram inaugurados há dois anos e hoje estão completamente
destruídos. Mais grave ainda, foi construída uma ponte de 800 metros sobre o Rio
Branco. O seu valor inicial era de 13 milhões de reais. Na conclusão dos trabalhos
daquela ponte, esse valor foi elevado de 16 para 26 milhões de reais — o preço
mais alto deste País.

Sr. Presidente, além disso, surgiram denúncias gravíssimas em Roraima.
Rumo à Guiana existe a BR-401, que está na mesma situação, recursos
sobrepostos da SUFRAMA, da União e do Estado, ou seja, três níveis. Segundo o
DNER, já deveria estar pronto e pago o trecho, quando, na verdade, não está
terminado.

Nosso requerimento tem a finalidade de pedir que seja feita uma tomada de
conta especial do Tribunal de Contas da União, para que se apurem
responsabilidades.  São valores da ordem de 150 milhões de reais. A metade
desses recursos o Estado de Roraima está devendo ao exterior e terão que ser
pagos a partir de 2003.

Acrescentamos um adendo para que seja incluída a BR-401 nessa mesma
inspeção e um outro trecho financiado pela SUFRAMA, que liberou, no ano
passado, a BR–174 e o Rio Uariquera, onde foram liberados 3 milhões e 900 mil
reais como contrapartida do Estado para fazer mais 34 quilômetros. Há apenas
sete quilômetros, depois de todos os recursos liberados.

É este o objetivo do nosso requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Com a palavra o

Deputado Luciano Castro.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO  - Sr. Presidente, o requerimento

proposto pelo Deputado Airton Cascavel tem procedência.
O Governo do Estado recebeu, por delegação, rodovias federais do Estado

de Roraima e executou serviços de péssima qualidade, sumindo com
praticamente 80 milhões de reais. É preciso que o Governo, através do Poder
Legislativo e desta Comissão, possa efetivamente fiscalizar a aplicação desse
recurso.

A rodovia BR-174, que faz parte do programa de metas do Governo
Fernando Henrique Cardoso, inaugurada há dois anos, é hoje uma estrada
intransitável. Pelo menos trezentos quilômetros dessa estrada estão
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completamente sem asfalto. Isso é gravíssimo! Sem dúvida nenhuma, temos a
obrigação de averiguar o que está ocorrendo.

Além do mais, apenas para referendar, não são apenas a BR-174 e a BR-
401. Peço também que se examine a situação da BR-210. Esta, sim, feita há
menos de um ano, simplesmente não existe mais. Foram gastos 22 milhões de
reais e está na terra, acabou o asfalto, porque fizeram uma farinha asfáltica.

Sr. Presidente, já que a Comissão vai deslocar-se amanhã, indago se
nesse requerimento poderemos incluir também que se visite a BR-210 e se o
eminente autor acataria essa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - V.Exa. propõe que
também seja feita uma inspeção à BR-210? Qual o trecho da BR-210?

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO  - Apenas um trecho, porque é
continuidade da BR-174. Não haveria nenhum problema. São cerca de 80
quilômetros, Sr. Presidente. É a BR-210 no trecho de entroncamento com a BR-
174, na região de Novo Paraíso até o Município de São João da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Há alguns aditamentos
propostos pelo Deputado Airton Cascavel e pelo Deputado Luciano Castro. Se os
dois Deputados estiverem de acordo, poderemos incluir todos num só.

Peço apenas que S.Exas. formalizem esses aditamentos num requerimento
só, para que possamos remetê-lo ao Tribunal de Contas.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Sr. Presidente, diante de toda a
polêmica em relação a Roraima, acho necessário que esta Comissão faça
algumas visitas. Sugiro que se seja criada uma pequena Comissão, composta não
de Deputados do Estado, mas de outros, para ver o que está acontecendo lá. É
uma coisa absurda!

V.Exa. tem os dados da visita ao Rodonel, no Ceará. Posso dizer que não é
a dimensão do Rodonel. Mas para Roraima é uma dimensão muito maior do que o
Rodonel para São Paulo. Seria interessante ver isso in loco. Quando se fala que
uma estrada terminada há dois anos está acabada, parece até que é um discurso
político.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Deputado Airton
Cascavel , acho que podemos, sim, constituir uma Comissão, ir para lá, não há
dúvida alguma. Se V.Exa. quiser depois formalizar isso, certamente
providenciaremos uma pequena Comissão.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Pode ser votado agora? Posso
formalizar e encaminhar já, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Pode.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Peço que seja votado e

formalizo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Vamos votar esse

requerimento.
Encerrada a discussão.
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Os Srs. Deputados que forem favoráveis, nos termos desse novo
requerimento, com os aditamentos dos Deputados Airton Cascavel e Luciano
Castro, permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis, permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado no Senado.
Queria lembrar que, no relatório aprovado e lido pelo Deputado João Leão,

fica aberto o prazo de 24/04 a 02/05 para apresentação de emendas ao Projeto do
Decreto Legislativo.

Ainda existe um requerimento do Deputado João Leão sobre a Mesa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - E o Item 03, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Alberto Goldman) – V.Exa. tem razão.
Requerimento de Informação nº 03, de 2001, do Deputado Gilmar

Machado, que solicita informações ao Ministro da Educação sobre a suspensão
dos repasses de verba da merenda escolar a determinados Municípios, a base
legal da suspensão, os Municípios atingidos e as medidas no âmbito jurídico,
administrativo e/ou político em face de os Municípios não prestarem contas dos
recursos recebidos.

Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Srs. Senadores, estamos solicitando esse requerimento de informações para que
possamos orientar melhor  nosso trabalho. Estamos montando uma Subcomissão
de acompanhamento da merenda — eu, o Deputado João Caldas e mais um
Parlamentar.  Inclusive, convidamos aqueles que estão interessados nesse tema,
que, a meu ver, é fundamental.

Houve um corte na prestação de conta de 1999; 650 Municípios estão sem
merenda e para o ano 2000 houve um aumento de Municípios, chegando perto de
950.  Com isso, mais de dois milhões de crianças estão sem merenda.

O Ministério fez esse corte porque não houve prestação de contas. As
prestações de contas têm que ser efetivadas. Só que alguns Prefeitos não querem
entrar com uma ação, e o Ministério permite. Assim que ele entra com uma ação
na Justiça contra o Prefeito anterior, passa a ter o direito de receber. Só que
alguns Prefeitos não estão querendo fazer isso. Dessa forma, as crianças estão
sendo prejudicadas.

Também queremos saber o que o MEC está fazendo para tentar agilizar
esse processo, porque o problema é da Prefeitura. A criança não pode ser punida.
Estou fazendo uma série de reivindicações.

O art. 208 da Constituição garante algumas questões mínimas. O item VII
diz que o educando tem direito, inclusive, à alimentação. E também o § 2º diz que
o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta
irregular importa em responsabilidade da autoridade competente.
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Estamos solicitando que o Ministério possa-nos informar o que tem sido
feito para, a partir daí, tomarmos outras medidas que não venham prejudicar a
criança. Que seja punido quem desviou a merenda escolar. Num primeiro
momento, estamos apenas pedindo informações para, a partir dela, agir.

Essa é a solicitação que fazemos. Trata-se de uma grave questão. Sou da
área da educação, e se há algo que muito nos preocupa é o fato de, em alguns
Municípios, infelizmente, a merenda ser essencial inclusive para o
comparecimento do aluno à escola. Há Municípios que estão diminuindo a
merenda e, com isso, a evasão de alunos.

Solicito apoio a esse requerimento.
(Não Identificado)  – V. Exa. tem todo o nosso apoio
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Alberto Goldman ) – Em discussão.

(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado o requerimento.
Requerimento do Deputado João Leão para, nos termos regimentais,

"inclusão na pauta da 4ª reunião ordinária desta Comissão do relatório por mim
apresentado sob o subtítulo: Construção de Obras e Infra-Estrutura de Irrigação
de Uso Comum — Perímetro Pontal Norte/Sul, no Estado de Pernambuco".

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento de inserção na
pauta permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado no Senado.
Está em extrapauta a apreciação do Relatório sobre a autorização da

execução orçamentária do subprojeto 20.607.0379.1836.0093 — Construção de
Obras de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum — Perímetro Pontal
Norte/Sul, no Estado de Pernambuco, da Unidade Orçamentária 53.101 —
Ministério da Integração Nacional, listado no Quadro V, anexo à Lei  nº 10.171, de
5 de janeiro de 2001.

Relator: Deputado João Leão.
O voto é pela autorização da execução dos créditos orçamentários da

dotação orçamentária consignada no Orçamento da União de 2001 no referido
subprojeto, na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

trata-se aqui de um projeto de irrigação da CODEVASF, no Estado de
Pernambuco.

Lerei a decisão nº 161/2001, do Plenário do Tribunal de Contas da União:
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8.2 Tornar sem efeito a suspensão cautelar da
execução de parte das obras do Projeto de Irrigação
Pontal Norte/Sul, determinada no subitem 8.1 da
Decisão Plenária nº 852/2000.

Ministro-Relator, nosso ex-colega Adylson Motta; e o Presidente, nosso
querido companheiro da Casa, Humberto Guimarães Souto.

Vou ler meu voto:
"Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Contrato nº

0.00.98.0015, no âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União de
2001, na Classificação Funcional Programática nº 20.607.0379.1836.0093 —
Construção de Obras de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso Comum — Perímetro
Pontal Norte/Sul, no Estado de Pernambuco, na forma do projeto de decreto
legislativo anexo.

Sala das Comissões, abril de 2001. Deputado João Leão."
Acho que não preciso ler o decreto legislativo, mas se V.Exa. ou algum

colega tiver dúvidas, estou à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Seria bom V.Exa. ler,

só para efeito da gravação, por favor, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – "Projeto de Decreto Legislativo. Autoriza

a execução de contrato relativo à dotação consignada no Orçamento Fiscal da
União para 2001 no Subtítulo 20.607.0379.1836.0093 – Construção de Obras de
Infra-Estrutura e Irrigação de Uso Comum — Perímetro Pontal Norte/Sul, no
Estado de Pernambuco, da Unidade Orçamentária nº 53.101 – Ministério da
Integração Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados

pelo Orçamento Fiscal da União para 2001 (Lei nº 10.171, de 5 janeiro de 2001)
no subtítulo citado — Construção de Obras de Infra-Estrutura de Irrigação de Uso
Comum — Perímetro Pontal Norte/Sul, no Estado de Pernambuco, na Unidade
Orçamentária 53.101 – Ministério da Integração Nacional, para execução do
Contrato nº 0.00.98.0015.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-
financeiro da execução do contato mencionado no artigo anterior, na dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe,
encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da
Constituição Federal, até o dia 31 de agosto do presente exercício financeiro.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em abril de 2001.
Deputado João Leão."
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – 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 PEDRO FERNANDES – Quero apenas um
esclarecimento: foi feita nova licitação nesse projeto? Porque a pendência dele no
Tribunal de Contas era alteração contratual ilegal.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Não era alteração contratual. Essa
pendência...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – A continuação da execução
dos contratos dessa situação poderá trazer grave dano ao Erário. Recomenda-se
o bloqueio dos contrato até regularização mediante nova licitação.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Qual é a página que V.Exa. está lendo?
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Isso aqui é um resumo do

Tribunal de Contas sobre todas as obras que estão irregulares.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Vou ler para V.Exa. o acórdão do

Tribunal, que está acima disso tudo aí.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Sim, porque o Tribunal diz que

tem que fazer nova licitação...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Não foi o Tribunal; foi...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deputado Pedro

Fernandes, há um acórdão. Peço ao Relator que leia.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Isso foi antes do Tribunal. Vou explicar

o que aconteceu com esse projeto. Ele era baseado, em grande parte, em canais
de irrigação. A CODEVASF, para baratear o custo do projeto, tentou modificar de
canais para execução tubular  em parte do projeto. Então, o que aconteceu é que
o Tribunal de Contas da União achou que deveria ter que se fazer nova licitação
para a execução dessa parte tubular, que não estava dentro do processo. A
CODEVASF, então, decidiu executar de acordo com o projeto anterior. Foi o que
aconteceu no projeto. Quando foi consultado, o Tribunal não aceitou. Disse que
teria que fazer nova licitação para a execução dessa parte tubular. A CODEVASF,
até que se fizesse nova licitação para cada item, iria levar dois anos. Então, ela
decidiu fazer a obra da maneira anterior, com  o projeto aprovado e licitado.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Com a palavra o
Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, trata-se de
importante matéria.  Até entendo as razões de ser considerada matéria de alta
relevância, por se tratar de uma obra de irrigação. No entanto, recebemos essa
matéria extrapauta. Não tivemos oportunidade de examiná-la com mais cuidado.

Solicito o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão apenas, a
fim de que, após exame com a devida calma, cautela e cuidado, nos possamos
pronunciar sobre ela.

Portanto, peço o adiamento, por uma sessão, da apreciação desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - O requerimento de

V.Exa., evidentemente, é regimental. Quero apenas esclarecer que sempre que
inserimos matérias desse tipo na Ordem do Dia é porque temos uma decisão do
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Pleno Tribunal. Caso contrário, nem indicamos Relator. Diferentemente até da
conduta feita no ano passado, em que se indicaram Relatores em várias matérias,
antes mesmo da decisão do Tribunal. Agora estamos adotando uma forma mais
cuidadosa, apenas com a vinda da decisão do Tribunal.

Claro, nada impede que ocorram casos excepcionais. Mas trataremos a
questão dessa forma.

O Deputado João Leão que dizer mais alguma coisa?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Cada vez que se vai jogando a obra

para frente, vai-se aumentando seu custo. Quando ela fica paralisada, a empresa
que a está executando continua recebendo. Desmobiliza os equipamentos, mas
recebe uma taxa, em função do contrato. E esta aqui ainda se encontra no prazo
em que ela não tem direito a receber a desmobilização. Segundo informações da
CODEVASF, a partir do dia 30, a empresa começará a receber a desmobilização
do contrato. Essa obra não é problemática. O problema do Tribunal foi
simplesmente o erro do projeto. A CODEVASF queria uma coisa, o Tribunal não
aceitou e embargou a obra. Inclusive, acho um absurdo o Tribunal embargar uma
obra porque a empresa queria modificar o projeto.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Entendo as razões citadas pelo
nobre Deputado. Louvo os procedimentos adotados pela Comissão, sob a
Presidência do Deputado Alberto Goldman. Peço apenas para examinarmos essa
matéria. Sempre que nos pronunciamos sobre alguma matéria, queremos ler com
todo o cuidado o relatório do Tribunal de Contas, para nos posicionarmos
conscientemente sobre o assunto. Ainda que eventualmente incorrendo num
pequeno adiamento que possa gerar algum grau de transtorno, achamos que vale
a pena atender essa nossa solicitação. Acredito que, apenas com o adiamento de
uma sessão, os prejuízos não serão tão relevantes. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Diante da solicitação
do Deputado Jorge Bittar, adiaremos a votação dessa matéria por uma sessão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Jorge Bittar, deixe-me tecer
algumas considerações sobre a decisão do Tribunal de Contas da União:

“Item 8.3: determinar à Secex/Pe que, por
ocasião da próxima auditoria a ser realizada no Projeto
de Irrigação do Pontal Norte/Sul, verifique o efetivo
cumprimento da determinação contida no subitem 8.3
da aludida Decisão;
 Subitem 8.3: determinar à 3º Superintendência
Regional da CODEVASF que proceda às próximas
medições nas obras de infra-estrutura de irrigação do
Pontal Sul — 2ª Etapa, referentes ao Contrato nº
0.00.98.0015/00, com registros mensais em planilhas
que guardem estrita consonância com o Projeto
Executivo;

 O Tribunal determinou que a CODEVASF siga o Projeto Executivo licitado.
Entendeu?
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Entendi claramente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Desculpem-me, já

adiamos a votação da matéria para a próxima sessão.
Não havendo mais matéria a ser tratada, suspendo os trabalhos apenas

para que votemos essa matéria — quem sabe? — na quinta-feira e aquela
levantada, cujo Relator é o Deputado Arnon Bezerra, para que não passemos pelo
dissabor de não contarmos com as assinaturas. Não são matérias graves. Creio
que podemos suspender a sessão, voltando a nos reunir na quinta-feira.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman)  - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, hoje à tarde,

conversamos sobre a visita às principais obras executadas com recursos federais
na Bahia e em Pernambuco. Gostaria de saber se já há alguma decisão sobre a
pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Não, Deputado João
Leão. Teremos de fazer algumas mudanças. Ainda estamos atendendo a um
apelo do Deputado João Coser, porque, talvez, na semana que vem seja difícil
contarmos com a presença dos Srs. Deputados. A idéia é que ficasse para a
semana seguinte. O roteiro ainda não foi elaborado. Anotei todas as solicitações
de V.Exa. Faremos o possível para que o roteiro seja montado.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Veja bem, para que tenhamos tempo de
providenciar a infra-estrutura para essa viagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – A infra-estrutura da
viagem é sempre providenciada pela Comissão. Com a ajuda de V.Exa., ficará
bem melhor.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, apenas um
esclarecimento sobre o prazo para apresentação de emendas à LDO. Há
possibilidade de que esse prazo seja prorrogado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – O prazo terminará no
dia 7 de maio. Se V.Exas. assim entenderem, podemos solicitar um acréscimo de
dois dias à Presidência da Casa. Não podemos passar disso, porque se não
criaremos dificuldades para sua aprovação no prazo fixado.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Seria melhor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Será entregue ofício à

Presidência do Senado Federal.
Está suspensa a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Havendo número
regimental, declaro iniciada a 4ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Extrapautas nº 01/2001 e 02/2001, pertencentes à Pauta nº
04/2001.

Correspondência recebida: expediente de 24 de abril, do Deputado
Domiciano Cabral, justificando sua ausência às reuniões realizadas no período de
24 a 27 de abril. A solicitação foi deferida pela Presidência. Ofício nº 2.453, de 17
de abril...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - ...do Dr. Domingos

Poubel de Castro, Secretário Federal de Controle Interno do Ministério da
Fazenda, encaminhando o Balanço Geral da União referente ao exercício de
2000, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXIV do art. 84 da Constituição
Federal.

Ordem do Dia.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 002/2001-CN, que

“abre ao Orçamento de Investimento, em favor Companhia Docas do Ceará —
CDC, crédito suplementar no valor total de R$877.000,00, para os fins que
especifica”.

A matéria já havia sido apresentada pelo Relator, Deputado Arnon Bezerra.
Houve a discussão e o adiamento da discussão. Peço ao Deputado Arnon Bezerra
que faça os esclarecimentos complementares, para que possamos encerrar a
discussão e partir para o processo de votação.

Com a palavra o Deputado Arnon Bezerra.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, na reunião passada, foi iniciada a leitura do relatório, mas pedimos a
suspensão temporária do processo, para que pudéssemos trazer algumas
explicações.

Mantivemos contato com a assessoria parlamentar desta Comissão, bem
como da empresa, e ficamos bastante esclarecidos.

Os recursos aprovados no exercício de 2000 para projeto de obras de
aprofundamento eram no valor de R$2.790.000,00, sendo R$1.840.000,00 em
recursos próprios e R$950.000,00 em recursos da União.

Os recursos da União foram liberados no final do exercício, não havendo
tempo hábil para sua utilização total, restando um saldo no valor de R$875.000,00,
valor esse transferido para o caixa da Companhia Docas do Ceará.

A solicitação para aplicação desse projeto de construção de subestação é
de extrema necessidade, daí por que foi solicitada a mudança de obras de
aprofundamento no Porto de Mucuripe para construção de subestação.

Os recursos próprios questionados na sessão anterior eram da ordem de
R$1.840.000,00, os quais, segundo explicação da própria companhia, estão hoje
enquadrados no exercício de 2001, com um montante de R$2.500.000,00. Essa
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suplementação destina-se justamente a acrescer recursos ao valor já existente no
Orçamento de 2001, para que a obra seja executada. Trata-se de obra prioritária,
haja vista a situação em que hoje se encontra o funcionamento do Porto de
Mucuripe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Continua em
discussão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Eu gostaria de pedir um
esclarecimento ao Deputado Arnon Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Os recursos próprios de 2001

no Orçamento não estariam presentes também no projeto? Eles não existirão? Ou
existem? Não está em pleno funcionamento? Não haverá, portanto, receitas?
Essa questão não ficou clara. Pelo que nos foi informado pelo Eugênio ontem, não
há previsão no Orçamento de 2001.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Não entendi bem o que não ficou
claro para V.Exa. Existe, no Orçamento de 2001, o valor de R$2.500.000,00. Esse
recurso já está destinado e se encontra em caixa, porque é de receita própria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Enquanto a assessoria
tenta esclarecer essa questão...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, ficou clara
uma parte. Outra parte, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - A sessão está
suspensa por um minuto.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Está reaberta a

sessão.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, eu gostaria

apenas de registrar, para que conste das notas que serão incorporadas aos Anais
da Comissão, que não se discute aqui a importância do porto ou das obras tanto
de aprofundamento do canal, como de construção de nova subestação. Nada
disso está em discussão. O que discutimos é o descuido absoluto do Ministério do
Planejamento quando manda para cá o projeto de lei.

Nas explicações iniciais de S.Exa., não havia esclarecimentos sobre os
recursos próprios orçamentados para 2000. Eram R$950.000,00 de recursos da
União, acrescidos de R$1.840.000,00 de recursos próprios. Eles fazem um
balanço da aplicação, que não houve em 2000, em função de o projeto não ter
ficado pronto. O projeto se referia ao aprofundamento do canal, e, só no final do
ano, ficou pronto. Foi possível gastar R$73.000,00 no próprio projeto, acredito,
uma quantia irrisória para as obras físicas do canal.

Pois bem. Agora, eles propõem que esse saldo do que foi enviado pelo
Orçamento da União seja reaplicado na mesma Docas, porém não mais no canal,
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e sim na construção de nova subestação, que também acredito seja obra
importante.

São três questões para as quais chamo a atenção. A primeira é aquela
sobre o enquadramento do superávit financeiro do balanço patrimonial, se seria ou
não considerado o recurso que ficou em caixa na Docas. Essa é questão que
apresentei e já foi discutida, mas podemos reconsiderá-la. A segunda refere-se ao
fato de que o Governo não mandou a explicação completa do que estava
ocorrendo com o recurso próprio, tanto o saldo que ficou de 2000 — porque nada
foi aplicado —, como os novos recursos. E, segundo foi informado verbalmente,
por telefone, ao Deputado Arnon Bezerra, o Governo resolveu inverter a prioridade
de 2000, que deixa de ser o aprofundamento do canal e passa a ser a subestação,
que custará R$4.000.000,00, e esse valor não será alcançado com os recursos
que foram mandados. Há uma explicação do ponto de vista orçamentário, com a
nota técnica, mas fica essa dúvida. O Governo trata com muita displicência a
informação que envia a esta Casa.

Quanto ao mérito, fica a dúvida: o custo é esse mesmo? O Deputado
Gilmar Machado vai falar sobre isso depois, mas eu queria, em nome da bancada
do PT, dizer que vamos aceitar essa aprovação, porque a obra é meritória e
também levando em conta o esforço do Deputado Arnon Bezerra.

O Deputado Pedro Fernandes sugere uma inclusão no relatório — fará isso
oportunamente —, para que fiquem documentadas as informações adicionais que
o Governo só agora nos enviou.

Mas, Sr. Presidente, essa aprovação não significa que concordamos com a
maneira displicente do Governo, que envia informações insuficientes a esta Casa.
Não seremos um obstáculo à aprovação do projeto, mas queremos registrar nossa
insatisfação com a falta de informações prestadas pelo Governo, algumas delas
nos sendo enviadas com carência de dados importantes.

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

Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, como disse o

Deputado Virgílio Guimarães, o que nos preocupa é que continuamos fazendo
alocação de recursos de uma área para outra — tudo bem, se não foram gastos
numa área, que sejam gastos em outra —, sem saber se os recursos são
suficientes. Ou melhor, já disseram que não. Não está escrito, mas disseram por
telefone que a obra da subestação vai custar R$4.000.000,00. Existem
R$2.500.000,00, recurso próprio, e vão entrar mais R$777.000,00. Somados
esses valores, não se alcança o total orçado para a obra. Se querem realmente
concluir o projeto, precisam pedir a quantia correta. Isso não está claro. Se
querem fazer uma obra que custa determinado valor, então que peçam a quantia
exata. Mas não. Vão pegando por partes, de qualquer jeito. Isso desorganiza o
Orçamento.

Como já disse o Deputado Virgílio Guimarães, vamos aceitar os termos,
mas já solicitando ao Ministério do Planejamento — sei que há gente da
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assessoria do Ministro aqui — que tenha mais cuidado, que respeite um pouco
mais este Poder e nos envie dados mais claros.

Concordo com o encaminhamento que fará o Deputado Pedro Fernandes, a
inclusão, porque pelo menos minimizará o problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Continua em discussão
a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, tenho assistido há muito tempo a palestras de Ministros, que dizem:
"Mas foram os senhores que aprovaram". Isso é corretíssimo, mas o fato gerador
às vezes vem de lá. Essa observação serve para aprimorarmos nossos
conhecimentos.

Vejam que uma pequena dúvida surgida na reunião passada suscitou agora
uma questão maior. O Governo quer realmente mudar a prioridade, porque o
aprofundamento do canal fica para 2002, mas há outra obra prioritária, que é a da
subestação. Ora, a nota explicativa da aplicação do recurso feita pela nossa
assessoria me leva a entendimento perfeito. Sugiro ao Relator que incorpore a
nota ao relatório. Nas outras ocasiões em que estivermos apreciando matérias
desse mérito, vamos solicitar dos órgãos responsáveis explicação sobre o mérito,
o porquê da mudança, até mesmo para futuros acompanhamentos.

Vamos votar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Com a palavra

Deputado Arnon Bezerra.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Acato a sugestão do nobre

Deputado Pedro Fernandes, para que se inclua no relatório a nota explicativa da
assessoria da Comissão, a fim de eliminar qualquer dúvida.

A assessoria da Comissão de Orçamento fez um trabalho importante, até
porque os dados de que dispúnhamos para elaborar o relatório eram esses.
Depois que a sessão foi suspensa, procuramos acrescentar alguma coisa.

Agradeço, portanto, à assessoria da Comissão a colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Terminada a

discussão, passa-se à votação a matéria.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
(Pausa.)
Aprovada na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
(Pausa.)
Aprovada no Senado Federal.
Apreciação do relatório sobre a autorização da execução orçamentária do

Subprojeto nº 20.607.0379.1836.0093 — Construção de Obras de Infra-Estrutura
de Irrigação de Uso Comum — Perímetro Pontal Norte Sul no Estado de
Pernambuco.

O Relator é o Deputado João Leão, e o voto é pela autorização da
execução dos créditos orçamentários.
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Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, chegamos a um acordo

com o Partido dos Trabalhadores. O Deputado Jorge Bittar deve ter analisado...
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Não. V.Exa. deve ter analisado tudo

aquilo que eu lhe disse e viu que era verdade. Leu tudo. Chegamos a um acordo.
Vou ler só a parte final do relatório, para não tomar muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Em face do exposto, voto pela

autorização da execução do Contrato nº 0.00.98.0015, no âmbito da dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União de 2001, na classificação funcional-
programática 20.607.0379.1836.0093 — Construção de Obras de Infra-Estrutura
de Irrigação de Uso Comum — Perímetro Pontal Norte Sul no Estado de
Pernambuco, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, trata-se de

recursos na área de irrigação, prioritária para o Nordeste brasileiro. Já tive
oportunidade de analisar a matéria com maior profundidade junto à própria
CODEVASF. Havia intenção de se fazer uma modificação no projeto. O TCU,
corretamente, mostrou que uma alteração implicaria nova licitação. Uma vez que
se retornou à idéia do projeto original, qualquer óbice deixou de existir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Perfeito.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Ou seja, apenas se abriu

mão de uma modificação, que, de acordo com o conceito técnico, talvez até
servisse para aperfeiçoar o projeto, mas o tempo que se levaria para refazer todo
o procedimento seria exagerado. Esses recursos são destinados à irrigação, e a
seca está aí. São obras realmente importantes, da CODEVASF em geral,
sobretudo essa.

Como a lisura, no que se refere ao procedimento apontado pelo Deputado
João Leão no decreto legislativo que apresenta, caminha no sentido de atender
àquilo que tem orientado esta Comissão e o TCU, votaremos com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman.) - Encerrada a
discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o relatório, fica aberto o prazo de 27 de abril a 3 de maio para

apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo.
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Informo aos Srs. Deputados que, na próxima quarta-feira, às 14h30min,
teremos aqui a presença do Ministro Martus Tavares, para discutir a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Está encerrada a reunião.


