
9

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

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REVISÃO DE COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: reunião ordinária N°: 000434/01 DATA: 24/05/0 1
INÍCIO: 10:09 TÉRMINO: 10:25 DURAÇÃO: 0:16:00
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 16min PÁGINAS: 6 QUARTOS: 4
REVISORES: TATIANA
SUPERVISÃO: ANA MARIA
CONCATENAÇÃO: ANA MARIA

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO:  Inexistência de quorum  para apreciação das matérias constantes da
Pauta nº 05/2001. Expectativa de vinda do Ministro José Jorge, de Minas e Energia,
e do Dr. Fábio Barbosa, Secretário do Tesouro Nacional, à Comissão para reunião
de audiência pública. Observância do cumprimento dos prazos para a votação da
LDO.

OBSERVAÇÕES



10

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número
regimental, declaro iniciada a 6ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 05/2001. (Pausa.)

Foram distribuídas, para apreciação, as atas das 4ª e 5ª reuniões de
audiência pública, realizadas nos dias 17 de abril de 2001 e 2 de maio de 2001;
das 4ª e 5ª reuniões ordinárias, realizadas nos dias 17, 19, 24 e 26 de abril de
2001 e em 15, 17 e 22 de maio de 2001. Também da reunião de instalação e
eleição da Mesa-Diretora da Comissão, no dia 23 de maio de 2001.

Como não há quorum , não vou submeter essas atas à votação. (Pausa.)
Avisos
Por meio de questão de ordem apresentada pelo Deputado João Coser e

aprovada na 6ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de agosto de 1999, esta
Comissão foi suscitada a se pronunciar sobre a natureza da apreciação dos
créditos adicionais remetidos pelo Poder Executivo por intermédio de decretos.

Dessa forma, foi elaborada pelas Consultorias de Orçamento da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal a Nota Técnica Conjunta nº 9/2001 —
“Relatório acerca dos créditos adicionais abertos por decreto em 2000”,
encaminhada aos gabinetes dos senhores membros desta Comissão.

Expediente
I) Correspondência interna recebida:
1. Ofício nº 122, de 22 de maio, do Líder do PFL, Senador Hugo Napoleão,

indicando o Senador Mozarildo Cavalcanti para ser o representante da Liderança
na Comissão.

2. Ofício nº 545, de 23 de maio, do Líder do Bloco PSDB/PTB, Deputado
Jutahy Junior, indicando a Deputada Lúcia Vânia como Relatora do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2002.

3. Ofício nº 327, de 23 de maio, do Líder do PMDB, Deputado Geddel Vieira
Lima, indicando o Deputado Milton Monti para ser o representante da Liderança na
Comissão.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão
deferidos pela Presidência.

1. Ofício nº 108, de 17 de maio, do Deputado Pedro Chaves, comunicando
sua ausência às reuniões realizadas no período de 21 a 25 de maio.

2. Ofício nº 149, de 16 de maio, do Deputado Paulo Mourão, justificando
sua ausência no período de 15 a 24 de maio.

3. Ofício nº 352, de 17 de maio, do Deputado Eurípedes Miranda,
justificando sua ausência à reunião de 20 de março.

4. Ofício nº 176, de 18 de maio, do Deputado Santos Filho, justificando sua
ausência às reuniões da Comissão no período de 21 a 25 de maio.

Quero fazer uma retificação. O Ofício nº 353, do Deputado Eurípedes
Miranda, foi indeferido, porque sua entrada se deu fora do prazo legal.

II) Correspondência externa recebida:
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Correspondência remetida pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 481/GP/TCU, de 11 de maio, que, em resposta ao Ofício nº 111,
de 17 de abril de 2001, desta Presidência, encaminha esclarecimentos sobre
irregularidades constatadas no Acórdão nº 12/2001 - TCU/Plenário, sobre auditoria
realizada no DNER, na obra BR-060, no trecho entre o entroncamento com a BR-153
e a Divisa do Distrito Federal com Goiás, em cumprimento à Decisão nº 440/2000, do
Tribunal de Contas da União/Plenário.

-  Foi encaminhada cópia ao Deputado Paulo Mourão, solicitante das
informações.

2. Aviso nº 2.091/SGS/TCU, de 16 de maio, encaminhando cópia da
Decisão n º 281, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre
Relatório de Auditoria Operacional realizada no INSS, para avaliar o sistema de
arrecadação e suas relações com o sistema de beneficiários da Previdência
Social, realizada em 1995, e com diligências no INSS, DATAPREV, Ministério da
Previdência e Assistência Social e audiência com o Ministro.

3. Aviso nº 2.098/SGS/TCU, de 16 de maio, encaminhando cópia da
Decisão nº  280/2001 e do Acórdão nº 105/2001, adotada e aprovado,
respectivamente, pelo Tribunal de Contas da União e do relatório e voto que os
fundamentam; e cópia do relatório de auditoria realizada no DNER para apurar a
licitude dos Editais de Licitação nºs 183 a 187/98, em resposta à solicitação desta
Comissão. (Pausa.)

Ordem do Dia
Não há quorum  no Senado.
Informo aos Srs. Parlamentares que ainda hoje vou procurar o Presidente

do Congresso para que faça uma reunião com os Líderes partidários e vamos
exigir o cumprimento do Regimento. Aqueles que faltarem três vezes consecutivas
ou seis  alternadas deverão ser afastados desta Comissão. Não podemos
continuar convivendo com isso. Agora, por exemplo, não temos quorum  no
Senado. Estamos impedidos de apreciar a Ordem do Dia, em função da ausência
de quorum  no Senado.

Se nenhum Parlamentar tiver observações a fazer,  vou suspender a
sessão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem a palavra, Deputado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Ontem, tratamos aqui na

reunião sobre as audiências públicas. A audiência prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal para que o Governo preste contas do cumprimento das
metas fiscais acontecerá até o dia 31 de maio, conforme diz a lei. Então, o
Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Fábio Barbosa, atenderá à solicitação feita
ontem pela Comissão e estará aqui, quarta-feira, às 9h, para a audiência pública,
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a prestação de contas do
cumprimento das metas fiscais.
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Quanto à presença do Ministro José Jorge para falar sobre a crise
energética,  suas conseqüências na LDO e se poderemos ajustar essa lei para
fazer frente à necessidade da crise, não tenho, ainda, a data em que poderá vir,
mas a confirmaremos o mais breve possível, para terça ou quinta-feira. Assim, a
Comissão poderá debater o tema e a Relatora, Deputada Lúcia Vânia, terá
condições de cumprir os prazos do cronograma, já aprovado nesta Comissão,
para a votação da LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Agradecemos a
informação e encarecemos a necessidade de se realizar a audiência com o
Ministro José Jorge semana que vem, para cumprirmos o prazo legal da
apreciação da LDO. O prazo na Comissão é até 16 de junho e no Congresso, até
30 de junho. Queremos examinar se a LDO — esse foi objeto da nossa discussão,
inclusive da reunião de Líderes ontem à tarde — está consentânea com esta
realidade energética que vivemos atualmente no País. Vamos fazer uma audiência
pública, a requerimento do Deputado Sérgio Miranda, na última sessão.

Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Como a Relatora tem o dia 4 de

junho como prazo, então, temos a semana que vem, com tranqüilidade, para
realizar as audiências sem prejudicar o trabalho de S.Exa. Para nós, é até bom
que tenhamos essas informações como subsídio, porque qualquer coisa pode ser
modificada, facilitando depois para que não tenhamos de pedir  o relatório após ter
sido entregue. É melhor que a Relatora tenha subsídios antes de entregar seu
relatório, porque senão, depois, teremos que ficar pedindo questões para
complementar. Aí, sim, atrasa o trabalho da Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra a

Deputada Lúcia Vânia.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, gostaria de comunicar

aos membros desta Comissão que os trabalhos já foram iniciados. Essa
audiência, naturalmente, vem colaborar para dirimir algumas dúvidas existentes
em relação aos parâmetros apresentados pelo Governo e também virá nos auxiliar
no sentido de estabelecermos as prioridades que poderão propiciar intervenção no
setor elétrico. Temos várias emendas nessa direção, já apresentadas pelos
Parlamentares e, com essa audiência, poderemos priorizá-las.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A Mesa apresenta aos

Srs. Parlamentares o cronograma para apreciação da LDO.
Até o dia 4 de junho, a Relatora deverá apresentar seu parecer. É o prazo

que S.Exa. tem.
Até o dia 16 de junho, discussão e votação do parecer e das emendas

nesta Comissão e encaminhamento do parecer da Comissão à Mesa do
Congresso Nacional.

O nosso prazo é mínimo. Temos que realizar essa audiência pública na
próxima semana e a Relatora precisa adiantar muito seu trabalho. Além do mais,
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S.Exa. nos informou que o Ministério do Planejamento estará mandando, não sei
se fixou a data...

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, em relação a essas
prioridades, gostaria de discutir com V.Exa., uma vez que entendo que para
agilizar o processo seria interessante formar aqui um grupo de Parlamentares para
estudar as propostas de emendas existentes e nós mesmos inserirmos, como
prerrogativa do Congresso Nacional, a triagem que será feita nas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezzera) - Vamos apresentar a
questão ao Colegiado, Deputada Lúcia Vânia, que a decidirá, como é praxe da
Casa.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Pois não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, ainda não há

quorum  no Senado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não, Deputado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vou suspender os

trabalhos, convocando a próxima reunião para terça-feira, às 14h30min.
Está encerrada a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número
regimental, declaro reiniciada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nº 5 e 6, de 2001, e das atas das 4ª e 5ª Reuniões de
Audiência Pública realizadas em 17 de abril de 2001 e em 2 de maio de 2001; das
4ª e 5ª Reuniões Ordinárias, realizadas nos dias 17, 19, 24 e 26 de abril de 2001,
e em 15, 17 e 22 de maio de 2001, e da reunião de instalação e eleição da Mesa
Diretora da Comissão, ocorrida em 23 de maio de 2001.

Havendo a concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por
terem sido as mesmas distribuídas antecipadamente.

Estamos aguardando a chegada de dois Senadores, que já confirmaram
sua presença, para alcançarmos o número regimental que nos permita declarar
aprovadas as atas. 

Enquanto isso, damos conhecimento ao Plenário acerca das
correspondências recebidas e dos expedientes encaminhando justificativas de
faltas às reuniões da Comissão deferidos pela Presidência.

Primeiro: expediente, datado de 24 de maio, da Deputada Zila Bezerra,
comunicando sua ausência nos dias 23 e 24 de maio.

Correspondência externa recebida: Ofício nº 54, de 28 de maio, enviado
pelo Ministro Interino da Educação, Dr. Luciano Oliva Patrício, encaminhando as
informações solicitadas por intermédio do Ofício nº 118, desta Presidência, sobre
a suspensão do repasse de verbas do Programa Nacional de Alimentação
Escolar. Cópia deste expediente foi encaminhada ao Deputado Gilmar Machado,
autor do requerimento enviado no mês de março de 2001.

Segundo: e-mail  remetido pelo Diretor de Serviço de Orçamento e Finanças
do TRT da 24ª Região, Dr. Alencar Minoro Hisumi, encaminhando relatório geral
de gestão fiscal do quadrimestre de janeiro a abril de 2001.

Correspondência remetida pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto.

Primeiro: Aviso nº 2.162/SGS/TCU, de 23 de maio, encaminhando cópia do
Acórdão nº 120, de 2001, e do relatório e voto que o fundamentam, sobre auditoria
realizada na Secretaria de Estado de Infra-Estrutura de Tocantins nas obras de
construção da BR-235, no trecho compreendido entre as cidades de Pedro
Afonso, Tocantins, e a divisa do Maranhão, em cumprimento à Decisão nº 261, de
1999.

Segundo: Aviso nº 2.171/SGS/TCU, de 23 de maio, encaminhando cópia da
Decisão nº 296, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, em resposta
ao Ofício nº 116, de 2001, desta Presidência, que encaminhou o Requerimento nº
01, de 2001, de autoria dos Deputados Airton Cascavel e Luciano Castro,
solicitando inspeção na aplicação dos recursos do DNER e SUFRAMA nas obras
da BR-401 e BR-210. O Tribunal de Contas da União comunica a autorização para
que a fiscalização solicitada seja incluída no plano de auditoria para o segundo
semestre desse ano. Cópia desse aviso foi encaminhada aos Deputados Airton
Cascavel e Luciano Castro para conhecimento.
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Terceiro: Aviso nº 2.174, do TCU, de 23 de maio, encaminhando cópia da
Decisão nº 299, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre auditoria
realizada no DNER relativa à obra de duplicação e restauração da BR-060, no
trecho entre o seu entroncamento com a DF-180 e a divisa Distrito Federal/Goiás.

 Aviso nº 2.179, do Tribunal de Contas da União, de 23 de maio,
encaminhando cópia da Decisão nº 298, de 2001, e do relatório e voto que a
fundamentam, sobre inspeção realizada no 4º Distrito Rodoviário Federal do
DNER, para apuração de indícios de irregularidades na utilização de bens imóveis
de responsabilidade da autarquia no âmbito daquele Distrito.

Quinto: Aviso nº 2.180, do TCU, de 23 de maio, encaminhando cópia da
Decisão nº 301, de 2001, e do relatório e voto que a fundamentam, sobre
levantamento de auditoria realizada nas obras de implantação da Usina de
Corumbá I, localizada no Estado de Goiás.

 Mensagem nº 276, de 2001, e outras, que encaminham 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 16, 26 e 27 de abril de 2001, que abrem ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Presidência da República, do Ministério da Defesa,
do Ministério das Comunicações e do Ministério do Esporte e Turismo, créditos
suplementares nos valores de 550 mil e 730 reais, 184 mil e 395 reais, 82 mil reais
e 205 mil e 205 reais, respectivamente, para reforços de dotações consignadas no
Orçamento vigente. Essa matéria será encaminhada à Consultoria de Orçamento
e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, para elaboração de nota
técnica, conforme decisão da questão de ordem aprovada na 7ª Reunião
Ordinária, em 31 de agosto de 1999.

Ordem do Dia.
Requerimento sobre a mesa:
Requerimento nº 4, de 2001, do Deputado João Grandão, solicitando

estudo à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, com o objetivo de
investigar a recente liberação de verbas para emendas de Parlamentares que
retiraram as assinaturas da lista da CPI da Corrupção.

Por não se tratar de matéria objeto de requerimento, declaro que o mesmo
está prejudicado e encaminho o assunto à Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados para levantamento das
informações.

Pauta nº 5.
Item 1. Projeto de Lei nº 003, de 2001, votado no plenário do Congresso

Nacional em 16 de maio último.
Item 2. Projeto de Lei nº 005, de 2001, que abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de 14
milhões e 674 mil reais, para reforço e dotações constantes do Orçamento
vigente. Relator: Senador Nabor Júnior.

Foram apresentadas duas emendas ao projeto. Voto favorável, nos termos
projetos propostos do projeto.
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A Secretaria da Mesa informa que o nobre Senador Nabor Júnior acaba de
chegar. Continua faltando um Senador para alcançarmos o quorum  necessário.
Se o Plenário permitir, o nobre Senador Nabor Júnior poderia ler já o seu relatório,
para ganharmos tempo.

Acaba de chegar o nobre Senador Antero de Barros. Temos, portanto,
número regimental.

Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, havendo
concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por terem sido
distribuídas antecipadamente.

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

Com a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, Relator do Projeto de Lei nº
005, de 2001.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o Presidente da República, nos termos do art. 61 da Constituição
Federal, encaminhou o Congresso Nacional a Mensagem nº 205, de 18 de abril de
2001, submetendo ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 005, que objetiva
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, mais
especificamente da Unidade Orçamentária 20.114, Advocacia-Geral da União —
AGU, crédito suplementar de 14 milhões e 674 mil reais para reforço de dotações
constantes do Orçamento vigente, assim distribuídos: 2 milhões e 500 mil reais
para a Defesa Jurídica da União (Ação Representação Judicial e Extrajudicial da
União), e 12 milhões e 174 mil reais para o Programa 0750, Apoio Administrativo
(Ação Manutenção de Serviço Administrativo). Serão 2 milhões e 174 mil reais
para terceirização das atividades auxiliares de apoio, especialmente a contratação
de serviço de 148 copeiros auxiliares e 14 garçons; 1 milhão e 800 mil reais para
terceirização do serviço de transporte, com a contratação de 120 veículos ao custo
unitário de 2 mil e 500 reais por mês, como alternativa, inclusive, aos elevados
investimentos decorrentes da renovação e aumento da frota de veículos e
respectiva manutenção e contratação de motoristas (cargo em extinção); 3
milhões para manutenção e conservação de bens imóveis, sendo 1 milhão para
ampliação e adequação de imóveis e instalações, em função do aumento de
atribuições e do contigente de profissionais em atuação no órgão, e 2 milhões
para o cumprimento de contrato de manutenção de serviços diversos em vigor.
Ações de informática: 5 milhões e 200 mil reais. Contratação do Serviço Federal
de Processamento de Dados, SERPRO, para fornecimento e manutenção de uma
rede lógica de comunicação e implementação de serviços diversos em todas as
Procuradorias, visando à integração dos trabalhos da AGU (4 milhões e 200 mil
reais) e contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra
para manutenção e operacionalização da rede de informática do órgão (1 milhão
de reais).

Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes do crédito
pleiteado são provenientes de cancelamento parcial de reserva de contingência
consignada na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001).
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Ao presente projeto de lei foram apresentadas duas emendas, ambas de
autoria do Deputado Virgílio Guimarães.

Análise da matéria.
A solicitação de crédito adicional em análise atende plenamente às

determinações constitucionais e legais aplicadas à matéria (art. 167, incisos V e
VI, da Constituição; art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64).

Segundo informações por nós colhidas junto à Advocacia-Geral da União, o
crédito adicional pleiteado se justifica e decorre das seguintes razões:

1º) Atendimento das novas despesas processuais e de manutenção da
unidade causada pela Medida Provisória nº 1.984-16, de 6 de abril de 2000,
atualmente reeditada sob o número 2.102-26, que promoveu a transferência da
representação judicial das autarquias e fundações federais para as Procuradorias
da Advocacia-Geral da União.

Alega a Instituição que a real mensuração do impacto dessa medida não
pôde ser adequadamente avaliada quando da elaboração e encaminhamento da
Proposta Orçamentária da União ao Congresso Nacional, tendo em vista que o
processo de transferência da atribuição e dos Procuradores Federais para a AGU
ainda não fora concluído.

2º) Atendimento de despesas com as novas demandas inerentes à Defesa
Jurídica da União no exterior que a instituição está tendo de arcar, as quais
resultaram da contratação de escritórios de advocacia em outros países,
especialmente com vistas ao bloqueio e repatriamento dos valores desviados da
construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, despesas essas impossíveis de
serem previstas anteriormente.

Acrescente-se ainda que, no tocante à Ação Manutenção e Conservação de
Bens Imóveis, a necessidade de suplementação decorre do fato de que a Lei
Orçamentária Anual consignou a essa ação dotação bem inferior à solicitada pela
AGU, em face de cancelamentos da ordem de 2 milhões e 100 mil reais,
efetuados pelo Congresso Nacional. Esse fato comprometeu seriamente o
adimplemento de obrigações já assumidas pela AGU com contratos vigentes,
especialmente de vigilância, limpeza, energia elétrica, condomínios e locações.

Para a Ação de Informática, a AGU informa que o crédito adicional
solicitado objetiva a contratação junto ao SERPRO dos serviços de implantação e
interligação das redes lógicas da instituição, mecanismo que permitirá a
integração de todas as atividades relacionadas à Defesa Jurídica da União.

Adicionalmente, faz-se necessária a contratação de mão-de-obra
especializada na área de informática para suprir a substancial carência em suas
unidades internas desse tipo de apoio.

No que se refere aos recursos adicionais solicitados para a manutenção
dos serviços de transporte, informa a AGU que a atual frota de veículos (119
unidades) apresenta, em sua maioria (77%), tempo de uso superior a quatro anos,
o que os tornam onerosos e de baixo desempenho. Além do mais, levantamentos
efetuados pela Unidade demonstram a necessidade de renovação e atualização
dessa frota, cuja carência atual atinge cerca de 45 unidades, demandaria vultosos



19

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

investimentos e despesas de custeio, pelo que a alternativa de terceirização
apresenta-se como bem mais vantajosa.

Análise das emendas.
Foram apresentadas duas emendas ao projeto de lei em análise, ambas de

autoria do Deputado Virgílio Guimarães, conforme a seguir demonstrado:
Emenda nº 1. Objeto: cancelamento parcial da dotação suplementar

proposta para a Ação nº 03 122 0750 2001 001 – Manutenção de Serviços de
Transportes. Valor de cancelamento proposto: 900 mil reais.

Emenda nº 2. Objeto: cancelamento parcial da dotação suplementar
proposta para a Ação nº 03 126 0750 2003 0015 – Ações de Informática. Valor do
cancelamento proposto: 2 milhões e 100 mil reais.

Na análise dessas emendas, levamos em consideração que a Advocacia-
Geral da União está atuando em 600 mil ações diretas e 1 milhão e 600 mil ações
vinculadas, aproximadamente. Essas ações estão distribuídas por todo o Brasil e
exigem o deslocamento do advogado para o foro da demanda. O controle das
ações também requer a implantação urgente de sistema informatizado.

Diante disso, não é oportuno promover o cancelamento das previsões
orçamentárias destinadas ao atendimento dos programas de apoio administrativo
da Advocacia-Geral da União que visem ao atendimento da manutenção de
serviços de transportes e de ações de informática.

Dessa forma, apesar de considerarmos meritória a preocupação do ilustre
Deputado Virgílio Guimarães, somos forçados a opinar pelo não-atendimento de
suas emendas.

Conclusão.
A análise minuciosa do Projeto de Lei nº 5, de 2001, levou-nos ao

convencimento de que a suplementação pleiteada afigura-se necessária, vez que
se destina a prover a Advocacia-Geral da União dos meios imprescindíveis ao
desempenho de suas funções e, de forma especial, assumir, tempestiva e
eficientemente, as novas atribuições que lhe foram legalmente conferidas.

Nada há, dessa forma, que possa impedir a aprovação do Projeto de Lei em
comento.

Voto.
Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5, de 2001,

do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo e, no mérito, pela
rejeição das Emendas nºs 1 e 2 a ele propostas.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A matéria está em

discussão.
O SR. DEPUTADO OLIMPIO PIRES – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO OLIMPIO PIRES – Gostaria de retirar esse projeto de

pauta pelo menos por uma semana, a fim de que possa ser melhor discutido,
porque precisamos de melhor explicação por parte da AGU em relação a alguns



20

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

itens. Por exemplo, o custo de operação previsto para o período de julho a
dezembro de 2001 envolve 120 veículos, ao custo unitário de 2 mil e 500 reais.
Outro item: analista de suporte técnico de rede ao custo unitário mensal,
respectivamente, de 8 mil e 800 reais, quando o SERPRO faz uma concorrência a
1.500 reais.

Então, são explicações que gostaríamos de ter mais detalhadas. Peço,
portanto, que esse projeto fique, pelo menos, para a próxima semana. Assim,
poderemos discuti-lo melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre
Relator, caso queira S.Exa. apresentar alguma explicação ao nobre Deputado
Olimpio Pires.

O SR SENADOR NABOR JÚNIOR – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, os créditos solicitados pelo Presidente da República para reforço
da dotação orçamentária da Advocacia-Geral da União estão bem justificados,
porque são para a contratação de serviços de terceiros e, inclusive, para aluguel
de carros, porque não há recursos para a aquisição de nova frota de veículos.

Conforme foi dito aqui, hoje a Advocacia-Geral da União tem 1 milhão e 600
mil processos em andamento em todo o território nacional e alguns também no
exterior. Então, a AGU precisa dar o suporte necessário para que seus advogados
possam se deslocar e precisa também de informatização, serviço que será
prestado em convênio com o SERPRO, órgão do Governo Federal.

A moderna administração orienta no sentido da terceirização do serviço,
porque a realização de concursos ou, no caso, a compra de veículos sairia muito
mais caro. O que a Advocacia está propondo, portanto, é a terceirização desses
serviços, o que realmente reduz custos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre
Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, nosso pronunciamento
é também no sentido de questionar custos.

Na prática, o projeto tem dois objetivos. Primeiro, reafirma a política de
terceirização do Governo Federal, com a contratação de serviço de
processamento de dados (informática), motoristas e aluguel de veículos.

Minha primeira pergunta é se o custo unitário de 2 mil e 500 reais é
razoável, levando em conta o serviço público federal. Temos informações de que
há outros órgãos do Governo que contratam serviços a menores custos.

A emenda apresentada e assinada pelo Deputado Virgílio Guimarães
propõe a redução do percentual de recursos alocados, buscando,
automaticamente, reduzir o custo do contrato — e entendemos a necessidade das
contratações, da terceirização.

Diz-se aqui que a função de motorista está em extinção. Então, é natural
contratar o carro já com o motorista. Agora, por ocasião da posse dos novos
Prefeitos — não me refiro somente aos do PT, mas aos de todos os partidos —,
vimos que muitos conseguiram renegociar contratos com 30% de deságio. Os



21

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

novos Prefeitos renegociaram contratos com até 25% ou 30% de deságio. Se é
possível negociar com deságio, alguém negociou acima do menor preço possível.

Nossas dúvidas, portanto, são relativas ao custo dessa contratação.
Em princípio, não temos restrições à aprovação do projeto, mas temos

essas dúvidas. Por isso, apresentamos emendas no sentido de tentar reduzir os
valores, forçando uma contratação a custo mais razoável. Estamos num período
de crise e precisamos economizar de todos os lados. E, muitas vezes, acredita-se
gastar muito com determinada coisa quando, na verdade, recursos significativos
estão sendo gastos em atividades que, se não são supérfluas, também não são as
principais.

O incentivo à contratação de carros deve ser feito com cuidado para evitar
que aconteça de todos os funcionários de determinados órgãos passarem a andar
de carro com motorista, enquanto, na outra ponta, algum Secretário de Saúde, por
exemplo, não possa dispor desse serviço para melhor exercer suas funções.
Muitos são os problemas dessa natureza no Brasil e, desse modo, é importante
economizarmos nesse tipo de serviço.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, entendemos a

urgência da Advocacia-Geral da União quanto à aprovação desse crédito. Aquele
órgão realmente precisa de recursos que lhe dêem condições de enfrentar as
dificuldades que se estão apresentando. Especialmente agora, com a crise
energética, mais do que nunca será importante a agilidade da Advocacia-Geral da
União.

No entanto, os argumentos aqui levantados merecem adequada resposta.
Está aqui o Diretor-Geral da AGU, Sr. Sérgio Pedreira, que vai subsidiar o Relator
com esclarecimentos. Depois disso, se possível na próxima reunião, colocaremos
em pauta o projeto, para que o Relator tenha a oportunidade de desfazer as
dúvidas dos companheiros, que foram consistentes e devem ser esclarecidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Consultamos o nobre
Relator Nabor Júnior sobre se concorda com a proposição apresentada pelo nobre
Deputado Ricardo Barros.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Perfeitamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A matéria está retirada de

pauta para voltar a ser discutida na próxima reunião.
O SR. SENADOR ANTERO DE BARROS  – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Senador Antero de Barros.
O SR. SENADOR ANTERO DE BARROS  – Sr. Presidente, proponho a

V.Exa. a inversão de pauta para que possamos apreciar agora,
subseqüentemente, o Item nº 6/2001, cujo Relator é o Deputado Helenildo Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Consulto o nobre Deputado
Helenildo Ribeiro, Relator de dois projetos, um dos quais estava na frente, se
concorda  com o pleito do nobre Senador Antero de Barros.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em votação o

requerimento do nobre Senador para inversão de pauta.
Não havendo quem discorde na Câmara dos Deputados, consideramos

aprovado.
Em votação no Senado.
Estando os Srs. Senadores de acordo, consideramos aprovado o

requerimento.
 Pauta 6.
Item 5. Alteração de pauta.
Relatório referente à autorização de execução orçamentária de contratos

relativos ao Subtítulo 18.782.0518.3644.0001, Restauração de Rodovias
Estaduais de Mato Grosso, Ministério da Integração Nacional, constante do
Quadro V da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei Orçamentária para 2001),
encaminhado através do Aviso nº 1804/ SGS/ do Tribunal de Contas da União —
Decisão nº 227, de 2001, adotada pelo Tribunal de Contas da União .

Relator: Deputado Helenildo Ribeiro.
O voto é pela autorização da execução dos contratos IC-25/98 e 1C-29/98,

referentes às Rodovias MT-270, e MT-343, no âmbito da dotação orçamentária
consignada no Orçamento da União para 2001 no referido subprojeto, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

 Com a palavra o nobre Deputado Relator Helenildo Ribeiro.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Sr. Presidente, senhores

membros da Comissão, trata o presente parecer de contratos relativos ao
Subtítulo 18.782.0518.3644.0001 — Restauração de Rodovias Estaduais no
Estado do Mato Grosso, constante do Quadro V anexo à Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001, os quais se encontram com sua execução orçamentária suspensa
por força da incidência da norma insculpida no art. 14, caput , que apregoa que é
vedada a execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos
relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades
graves apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do Quadro V, em
anexo, até deliberação em contrário da Comissão Mista prevista no art. 166, § 1º,
da Constituição Federal e do Congresso Nacional.

 Tal obra foi objeto de apreciação no âmbito do Tribunal de Contas da
União no Processo TC- 011.185/2000-1, oriundo de auditoria realizada pela
Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União de Mato Grosso,
tendo sido constatado como indício de irregularidade grave em relação aos
contratos IC 25/98 e IC 28/98 a existência de valores pagos a maior a empreiteira
contratada (superfaturamento).

A documentação sob o exame desta Relatoria foi encaminhada ao
Congresso Nacional pelo Tribunal de Contas da União, pelo aviso nº
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1804/SGS/TCU, de 25 de abril 2001, fundamentado no que a Lei Orçamentária de
2001, em seu art. 14, § 3º, estatui, ou seja, que a deliberação da Comissão de que
trata o caput do art. 14 será tomada com fundamento em informações prestadas
pelo órgão responsável ou pelo Tribunal de Contas da União sobre as medidas
saneadoras das irregularidades apontadas.

 Exame das informações remetidas pelo Tribunal de Contas da União.
O eminente Relator do processo do Tribunal de Contas da União, Ministro

Walton Alencar Rodrigues, consigna em seu voto, que amparou a Decisão nº 227,
de 2001, as seguintes medidas que estão sendo adotadas para sanear as
irregularidades graves detectadas nos contratos IC 25/98, e IC 29/98, referentes
às Rodovias MT-270 e MT-343.

Em nova resposta (fls. 305/6), o presidente do
DVOP reitera o compromisso de fiel cumprimento da
determinação desta Corte e declara que, para a efetiva
compensação do débito da empresa Torc, no valor de
R$276.324,16, com o seu crédito junto ao Estado —
Certidão de Crédito nº 8/99 — SEPLAN — cujo Termo
de Autorização, firmado pela construtora, já fora
acostado a estes autos, já estavam sendo tomadas
providências junto à empresa, por orientação da
Secretaria de Fazenda, a fim de possibilitar a correta
contabilização dos valores, providências em fase final.

Com respeito ao débito da empresa Geosolo, no
montante de R$200.324,69, afirma que procederá a
compensação em futuras medições, uma vez que falta
executar mais de 50% dos serviços.

Foi também encaminhado ao Tribunal o
expediente fl. 304, subscrito pelo Exmo. Sr. Governador
do Estado de Mato Grosso Dante de Oliveira, a
certificar que ‘todos os compromissos assumidos serão
fielmente cumpridos”, dados expressamente reiterados
com S.Exa. em meu gabinete.

Diante das providências já adotadas, dos compromissos assumidos e
também da magnitude da obra dos benefícios a serem gerados, pronunciou-se
conclusivamente aquele Relator:

Isto significa que as improbidades na aquisição dos
produtos montam apenas a 1,4% do valor total do
programa, percentual pouco significativo em face da
magnitude do empreendimento, não tendo sido
vislumbrado nenhum laivo de dolo ou má-fé na conduta
dos administradores  responsáveis, sendo os resultados
do Prodeagro facilmente perceptíveis.

Não poderia, também, deixar de considerar
graves os efeitos da suspensão das obras rodoviárias e
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demais ações ambientais e comunitárias, sobre a
população do estado, decorrentes do
contingenciamento da totalidade das dotações
orçamentárias destinadas ao programa.

Nesse sentido, considero que a determinação do
TCU está sendo devidamente atendida, com a adoção
de todas as medidas corretivas pelo DVOP, sob o
compromisso e atenta vigilância do Governador do
Estado de Mato Grosso Dante de Oliveira e o especial
acompanhamento da Secex/MT.

Em vista, pois, da totalidade das providências
empreendidas pela administração estadual, considero
sanadas, em relação às presentes rodovias, as
irregularidades que motivaram o anterior
pronunciamento de censura, devendo, a teor do art. 92,
§2º da Lei nº 9.811/99 (LDO 2000), este relatório, voto e
decisão ser enviado, para atualização das informações,
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, não existindo
quaisquer empeços para a continuidade da obra e
liberação dos respectivos recursos.

Voto do Relator
Como ressalta o eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues em seu voto

proferido pelo Tribunal de Contas da União, as providências adotadas pelo
Governo do Estado de Mato Grosso são aptas a sanar as irregularidades
anteriormente apontadas em relação aos contratos IC 25/98 e IC 29/98, atinentes
à Rodovias MT-270 e MT-343.

Desta forma, não subsistem as razões que deram origem à vedação da
execução de tais contratos, podendo os mesmos receberem novamente recursos
orçamentários federais.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos contratos IC
25/98 e IC 29/98, referentes às Rodovias MT-270 e MT-343, no âmbito da dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União de 2001 na classificação  funcional-
programática 18.782.0518.3644.0001 — Restauração de Rodovias Estaduais no
Estado de Mato Grosso, da Unidade Orçamentária 53.101 — Ministério da
Integração Nacional, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o parecer do
Deputado Helenildo Ribeiro.

Com a palavra o nobre Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, o parecer do Tribunal

de Contas, diferentemente de outros, é extremamente afirmativo. De fato, o
Relator não teria, se forem levados em conta os dados do Tribunal, como dar
outro parecer que não pela autorização de liberação.
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Em seu relatório, ele fala em vários momentos que considerado sanadas as
irregularidades que motivaram o pronunciamento anterior. No fim, ele fala: “...não
existindo quaisquer empeços para a continuidade da obra e liberação dos
respectivos recursos.” No início, ele cita a primeira empresa, Torc, o valor de 276
mil reais e os encaminhamentos que estão sendo adotados pelo Governo do
Estado, e as últimas palavras são: “providências em fase final”.

De fato, ele considerou satisfatórios os encaminhamentos que o Governo
do Estado tem dado, de, através da orientação da Secretaria da Fazenda, fazer
esse acerto.

Quanto à empresa Geosolo, de fato, há 200 mil reais a mais. Ele propõe, e
parece que foi acertada, a compensação, já que a obra não está nem 50%; é fácil
fazer esse acerto.

Nosso voto não tem por que ser contrário. Se é verdade que nós nos
baseamos pelo parecer do Tribunal de Contas, não somos nós que estamos
avalizando. Quem está avalizando é o Tribunal de Contas da União, o Governo do
Estado de Mato Grosso e de forma muito especial o Governador Dante de
Oliveira. Em vários momentos, o próprio Relator cita o compromisso e atenta
vigilância do Governador do Estado de Mato Grosso Dante de Oliveira e faz
algumas citações.

Nós queríamos, em nome da bancada do PT, registrar nosso voto também
a favor da liberação dos recursos porque ele considera, do ponto de vista social, a
gravidade da interrupção desse projeto. Mas levantamos a questão de que no
caso do Item nº 1, há uma providência ainda em fase final cujo acompanhamento
seria válido, para se verificar se ela foi acertada de acordo com os desejos
relatados neste próprio documento.

O SR. SENADOR ANTERO DE BARROS  – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Senador Antero Paes de Barros.
O SR. SENADOR ANTERO DE BARROS  – Sr. Presidente, peço a palavra

só para dizer que o Tribunal de Contas da União reforça no seu parecer que o
Governo de Mato Grosso realmente entendeu o que preliminarmente foi levantado
pelo Tribunal de Contas da União e tomou todas as providências necessárias para
a regularização da obra, portanto, as providências com relação à continuidade da
obra, e, mais do que isso, à continuidade do programa.

O PRODEAGRO, que começou no Mato Grosso no Governo do Senador
Carlos Bezerra, em 1986, está em fase de conclusão. Este é o último ano em que
ele poderá ser concluído. A maior vantagem desse programa é exatamente a
definição de um programa agroambiental para o Estado de Mato Grosso. Somente
com a definição desse zoneamento é que uma das nossas principais atividades —
a agrícola — vai ser liberada. E este item está emperrando o projeto, inclusive na
sua questão ambiental.

Por isso, quero cumprimentar o Relator, agradecer às pessoas que se
manifestaram no sentido de apoiar o voto de S.Exa., a fim de que possamos



26

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

realmente restabelecer esse programa de vital importância para o Estado de Mato
Grosso.

Quero também aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, porque no dia da
posse do Senador Carlos Bezerra como Presidente desta Comissão eu não pude
estar presente, para deixar registrado, em meu nome, o sentimento de orgulho
que  o Mato Grosso tem por ter um de seus Senadores na Presidência da
Comissão de Orçamento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Senador Carlos Bezerra.
O SR. SENADOR CARLOS BEZERRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Srs. Senadores, inicialmente quero agradecer as palavras do Senador Antero de
Barros.

Quero ressaltar a importância do PRODEAGRO para Mato Grosso. Os
Estados vizinhos ao nosso já têm os seus programas de zoneamento
agroecológico. Portanto, Mato Grosso era um dos poucos que não tinha tal
programa, mas esse projeto vai resolver essa questão.

Mato Grosso tem hoje um dos maiores surtos de desenvolvimento de todos
os Estados brasileiros, tem uma agricultura que está avançando muito, moderna,
mas que não tem um programa de zoneamento agroambiental. E precisa
urgentemente disso. O Estado pode perfeitamente preservar grande parte das
suas riquezas naturais, mas pode também utilizar economicamente, para o bem
do País e da humanidade, grande parte da sua riqueza. Isso está sendo feito de
modo desordenado, justamente por falta desse zoneamento. Então, a atitude de
agora vai nos ajudar muito. É o parâmetro de que precisamos para racionalizar
mais o desenvolvimento do Estado.

Eram apenas essas as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Continua em discussão.

Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação.
Inicialmente, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Deputado

Helenildo Ribeiro permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Agora, no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Fica aberto, de amanhã até o dia 5 de junho, o prazo para apresentação de

emendas. (Pausa.)
Voltamos à pauta original.
Pauta nº 5.
Item 3 - Relatório sobre o processo que contém as Mensagens nºs. 312/99-

CN e 449/99-CN, referentes à “implantação do Metrô de Belo Horizonte — Trecho
Calafate/Barreiro, construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos
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Siderúrgicos no Porto Sepetiba, BR-174/Roraima — divisa Amazonas/Roraima —
Marco BV-8 e construção da Adutora Trairi”.

Relator: Deputado Helenildo Ribeiro.
Voto: pelo arquivamento do processo.
Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Sr. Presidente, Srs. Membros

desta Comissão, trata o presente parecer do processo que contém a Mensagem
nº 312/99-CM, à qual foi anexada a Mensagem nº 449/99-CM, em atendimento à
designação contida no Ofício nº P-091/2001, tendo em vista a inclusão de
resultados de inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas da União em
atendimento às determinações contidas nos respectivos decretos legislativos que
autorizaram a execução orçamentária das obras a que se referem, no âmbito do
Orçamento de 1999.

A remessa das presentes informações apensadas aos processos em
epígrafe deu-se em razão do contido nos respectivos decretos legislativos, que
após autorizarem o início da execução dos subtítulos, solicitaram ao Tribunal de
Contas da União que encaminhasse ao Congresso Nacional relatório sobre o
acompanhamento físico-financeiro da execução orçamentária. Vale frisar que
ainda não existe rito específico definido para apreciação de tais informações.

Análise das informações remetidas pelo TCU.
A mensagem em tela versou sobre a solicitação de liberação da execução

das seguintes obras pelo Poder Executivo, consideradas irregulares pelo TCU e
que por tal motivo tiveram suspensa sua execução à época: implantação do Metrô
de Belo Horizonte — Trecho Calafate/Barreiro, construção do Terminal de Minério,
Gusa e Produtos Siderúrgicos do Porto de Sepetiba e BR nº 174/Roraima —
divisa Amazonas/Roraima — Marco BV-8. A mensagem encaminhada pelo
Executivo fez-se acompanhar da documentação juntada ao Volume I dos autos.
Encontra-se anexada ainda a Mensagem nº 449/99, que versa sobre a obra de
construção da Adutora Trairi.

No tocante à obra de implantação do Metrô de Belo Horizonte — Trecho
Calafate/Barreiro, foi a mesma objeto do Aviso nº 231-SGS-TCU, que encaminhou
a Decisão nº 175/99 daquela Corte, bem como o relatório/voto que a
fundamentaram. A liberação de aludida obra foi objeto do Decreto Legislativo nº 2,
de 29/06/99. Por meio do Aviso nº 1409-SGS-TCU, de 16/12/99, o TCU comunica,
por meio da Decisão nº 956/99-TCU-Plenário, que foi realizada inspeção na
execução da obra, conforme determinação constante do supracitado decreto
legislativo, não tendo sido detectada qualquer irregularidade na execução físico-
financeira.

Quanto à obra da Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos
Siderúrgicos no Porto de Sepetiba pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, o
TCU encaminhou o Aviso nº 592/SGS-TCU, que acompanhou a Decisão nº
379/99-TCU-Plenário e o relatório/voto que a fundamentaram. Aludida obra teve a
execução liberada pelo Decreto Legislativo nº 4, de 15/09/99. Acostados
encontram-se ainda os Avisos nºs 1.364-SGS-TCU e 293-SGS-TCU daquela
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Corte de Contas, os quais transmitem, respectivamente, as Decisões 913/99 e
077/2000-TCU-Plenário, que consideram regular a execução físico-financeiro na
obra, conforme inspeções realizadas em entendimento ao Decreto Legislativo nº
4/99.

No que se refere à obra de construção da Adutora Trairi, atinente à
Mensagem nº 449/99, a autorização da execução foi feita pelo Decreto Legislativo
nº 3, promulgada em 15/09/99. Acostados ainda se encontram os Avisos nºs 1.174
e 1.409-SGS-TCU, os quais trazem as Decisões nºs 858/99 e 960/99-TCU-
Plenário, que consideram regular a execução físico-financeiro nas obras, conforme
inspeções realizadas em atendimento ao Decreto Legislativo nº 3/99.

Quanto à obra BR-174/Roraima — Divisa Amazonas/Roraima — Marco BV-
8, foi promulgado em 29/06/99 o Decreto Legislativo nº 1, de 1999, autorizando a
execução dos créditos consignados à obra. Por meio do Aviso nº 539-SGS-TCU,
aquela Corte encaminhou a Decisão nº 333/99-TCU-Plenário, em que afirma que
os indícios de irregularidades antes comunicados não se confirmaram.

Foram juntados ainda os Avisos nºs 1.125 e 1.336-SGS-TCU, os quais
transmitem, respectivamente, as Decisões nºs 798/99, 923/99-TCU/Plenário.
Nesta última, aponta aquela Corte que, em inspeção realizada entre os dias 16 a
23 de novembro de 1999, foram constatadas diversas falhas, como a falta de
publicação de contratos na imprensa oficial, a dispensa indevida de licitação, o
fracionamento de licitações, o direcionamento de licitações, o pagamento por
serviços não executados, além do descumprimento de decisões anteriores da
Corte. O TCU ordenou diligência aos responsáveis, a qual será oportunamente
apreciada, e caso as justificativas não sejam satisfatórias, determinar a adoção de
medidas corretivas e a aplicação de multas aos responsáveis. Enfatiza o Tribunal
que aludida obra encontra-se concluída, não sendo necessárias novas alocações
de recursos.

II – VOTO DO RELATOR
No tocante às obras “implantação do Metrô de Belo Horizonte, trecho

Calafate/Barreiro, construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos
Siderúrgicos no Porto de Sepetiba e Construção da Adutora Trairi, nada existe a
acrescentar, tendo em vista que a fiscalização procedida na execução físico-
financeira dos recursos liberados em 1999, realizada pelo TCU, não vislumbrou
qualquer irregularidade que enseje deliberação desta Comissão, podendo os
respectivos autos serem arquivados.

No que se refere à obra BR-174, vale ressaltar que no relatório remetido
pelo Tribunal de Contas da União, em atendimento ao art. 86 da LDO de 2001, do
dia 30.09.2000 (portanto mais atual que a informação juntada aos autos), não
consta nenhuma referência à identificação de irregularidades graves a respeito do
subtítulo referido, apenas apontando a Corte a existência de indícios de outras
irregularidades e falhas formais não relacionadas às mencionadas no tópico
anterior, o que sugere que as mesmas foram sanadas.

Além disso, vale frisar que tal obra encontra-se concluída, não se fazendo
necessária qualquer nova alocação de recursos pelo Congresso Nacional. A
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constatação de eventuais irregularidades supervenientes pelo TCU, nesse
momento, tem apenas o cunho de apurar as responsabilidades de forma a repor
os danos no Erário, não se enquadrando no enfoque do Congresso Nacional que
diz respeito à alocação de recursos orçamentários.

Dessa forma, não existe qualquer outro ponto a ser apreciado pelo
Congresso Nacional, podendo os autos serem arquivados.

Em face do exposto, voto pelo arquivamento do presente processo, em face
da inexistência de outros aspectos a serem considerados por esta Comissão e
pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o parecer do
nobre Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, queria pedir ao

Relator um tempo para que eu pudesse apreciar melhor a matéria, porque aqui
são várias questões: o Metrô de Belo Horizonte, o trecho de construção de
rodovias, Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de
Sepetiba, o Marco BV-8 e a construção da Adutora Trairi.

No próprio relatório, em algum momento, nobre Relator, foi colocado o
seguinte no último parágrafo da pág. 2: “Foram juntados ainda os Avisos” tais e
tais.

E diz assim:
Nesta última, aponta aquela Corte que, em inspeção
realizada entre os dias 16 a 23 de novembro de 1999,
foram constatadas diversas falhas, como a falta de
publicação de contratos na imprensa oficial, a dispensa
indevida de licitação, o fracionamento de licitações, o
direcionamento de licitações, o pagamento por serviços
não executados, além do descumprimento de decisões
anteriores da Corte. O TCU ordenou diligência aos
responsáveis, a qual será oportunamente apreciada, e
caso as justificativas não sejam satisfatórias, determinar
a adoção de medidas corretivas e aplicação de multa
aos responsáveis.

Multa e cadeia. “Fracionamento de licitação, direcionamento de licitação,
pagamento por obras não executadas”, com todas essas irregularidades tinha que
dar cadeia.

Continuo:
Enfatiza o Tribunal que aludida obra encontra-se

concluída, não sendo necessárias novas alocações de
recursos.
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Muito bem. Não sei quais as obras, porque não tive tempo para analisar
melhor. Quero confessar que é falha minha. Realmente, não aprofundei o estudo
da matéria.

Peço ao Sr. Relator, companheiro Deputado Helenildo, apreciarmos esta
matéria em outro dia, até porque não há quorum , não há Parlamentares
suficientes para se votar a matéria. E eu, como fiscal, juntamente com os demais
companheiros, para que tudo corra bem na Casa, queria um tempo para me
aprofundar mais na matéria, a não ser que o nobre Relator possa elucidar todas
as dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Giovanni
Queiroz, a Presidência tem não digo uma solução, mas talvez uma sugestão a
encaminhar. Essa obra é a terceira de Roraima, o terceiro item. Realmente o TCU
fala em possíveis indícios de outras irregularidades e falhas formais não
relacionadas às mencionadas no tópico anterior, o que sugere que as mesmas
foram sanadas. Eu acho que, na realidade, como eles têm Orçamento de 1999, o
Plenário da Comissão poderia sugerir e recomendar ao Tribunal de Contas da
União que continuasse as auditorias, as fiscalizações, relacionadas à obra, porque
ela é de 1999, já está concluída e não terá mais alocações de recursos por parte
do Erário. Talvez, então, uma sugestão, é que o Plenário da Comissão possa
recomendar ao Tribunal de Contas da União, se houver a confirmação dessas
falhas, a punição dos responsáveis. Acho que o Plenário poderia fazer essa
recomendação ao Tribunal de Contas da União.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Então, essas alegações feitas,
citadas pelo nobre Relator, Deputado Helenildo, foram com relação a ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com relação à obra de
Roraima.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Com relação ao Marco BV-8, à
BR-174?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Sim, Roraima. As outras
estão tranqüilas, segundo informações do TCU. Agora, esta realmente também
notei. Então, acho que o Plenário poderia recomendar ao Tribunal de Contas da
União ...

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Acrescentar ao relatório que
haja uma diligência imediata no sentido de apurar, e que informe a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Porque já houve inclusive
no plenário desta Comissão, numa das últimas reuniões, um pedido dos nobres
Deputados Airton Cascavel e Luciano Castro para que fossem verificados e
acompanhados pelo Tribunal de Contas da União. Já comuniquei inclusive na
abertura desta reunião que o Tribunal já respondeu, e já demos inclusive
encaminhamento ao requerimento dos referidos Deputados para uma auditoria
para o segundo semestre.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Então, talvez, a

recomendação, se o nobre Relator permitir, o Plenário poderia apreciar, seja no
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sentido de que o Tribunal de Contas da União acompanhe e, se realmente forem
configuradas falhas, recomende a punição. A obra já está concluída, e a União
não colocará mais recursos nela. É apenas uma sugestão. O Plenário é que
decidirá.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – O Relator, Deputado Helenildo,
sugere — S.Exa. sugere, não está afirmando — que as mesmas foram sanadas,
não é verdade? Então, vamos pedir que haja uma decisão peremptória do
Tribunal, uma afirmação do Tribunal de Contas da União, sobre que providências
foram tomadas no sentido de se sanar, porque não se sana um ato irregular
detectado dessa magnitude. Não há jeito de sanar. A licitação foi dispensada, o
pagamento antecipado de obras, o fracionamento de licitações, sabemos que isso
daí é para dirigir obra e para fugir até da concorrência pública aberta. Seria tipo
carta-convite para facilitar o desvio de recursos. Queremos uma ação conclusiva
do Tribunal. Então, vamos colocar isso, se o Deputado Helenildo concordar:
sugerir ao Tribunal de Contas da União que nos mande um parecer conclusivo
sobre as irregularidades inicialmente detectadas nessa obra. Aí, sim, fica melhor,
e nós nos respaldamos por meio de um parecer do Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, pergunto
a V.Exa. e ao nobre Relator, Deputado Helenildo Ribeiro: como o Tribunal de
Contas respondeu ao pedido de informações, aprovado pelo Plenário, dos nobres
Deputados Luciano Castro e Airton Cascavel e colocou isso na auditoria para o
segundo semestre, se poderíamos arquivar os outros que não possuem
problemas. Este ficaria aguardando o segundo semestre, enquanto o Tribunal
desse uma posição conclusiva.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Sr. Presidente, creio que não
temos outra coisa a fazer senão acatar a sugestão, porque a obra já está
concluída. E essas irregularidades sendo ou não sanadas, não haverá
necessidade de repartir recursos.

Portanto, apenas o Tribunal de Contas tem competência para analisar e
punir os responsáveis pelas irregularidades. Analisar e encaminhar para o
Ministério Público punir.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – É isto. Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Encerrada a discussão,

submeto à aprovação do Plenário o arquivamento dos demais itens, ficando este
item aguardando o segundo semestre, quando o Tribunal fará auditoria, para que
venha, então, o relatório conclusivo do Tribunal de Contas da União.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
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Está esgotada a Pauta 5.
Pauta 6.
1) Declaração de prejudicialidade às seguintes matérias, nos termos do

disposto no art. 334, incisos I e II, do Regimento Interno do Senado Federal.
Item 1.
Mensagem 303, de 1998-CN, que “encaminha ao Senado Federal o

relatório sobre execução do Plano Plurianual correspondente ao ano de 1997”.
Item 2.
Mensagem nº 411, de 1995-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional,

acompanhado da exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado de
Planejamento e Orçamento, a avaliação do Plano Plurianual relativa ao período de
1993/94”.

Esses assuntos todos são considerados prejudicados. Se não houver
nenhum Deputado que se oponha ou queira apresentar qualquer justificativa,
determinamos, se o Plenário assim o determinar, o arquivamento da matéria.

De acordo com o Plenário, determino o arquivamento da matéria.
Item 2.
Mensagem nº 411, de 1995-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional,

acompanhado de exposição de motivos do Sr. Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, a avaliação do Plano Plurianual relativa ao período de
1993/94”.

 Da mesma maneira, determina o arquivamento da matéria.
O Item 3 da pauta, Mensagem nº 1.098, de 2000-CN, cujo Relator, nobre

Senador Moreira Mendes, não se encontra presente.
O Item 4. Mensagem nº 92, de 2001-CN, que encaminha o relatório do

cumprimento da meta do resultado primário do Governo Central relativo ao ano
2000, acompanhado da metodologia de apuração. Relator Senador Moreira
Mendes

S.Exa. não se encontra presente.
O Item 5 já foi votado.
O Item 6 é um requerimento de informação do nobre Deputado Gilmar

Machado ao Ministro da Educação sobre informações acerca de informes
publicitários publicados em resposta às denúncias da revista Veja e Jornal do
Brasil  sobre o tráfico de influência no Conselho Nacional de Educação.

Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, submetemos à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os nobres Senadores que concordam com o pedido de informações do

nobre Deputado Gilmar Machado permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Esta Presidência quer submeter à consideração do Plenário uma questão.
Tivemos o caso do PL 5, que é o problema da Advocacia-Geral da União. Na
quinta-feira, esse projeto teria que retornar ao Plenário desta Comissão. Como
teremos uma audiência pública amanhã, a lista de presença deveria ser encerrada
hoje e teríamos que abrir uma nova lista de presença para quinta-feira de manhã.
Consideramos de difícil concepção a obtenção do número necessário de presença
na quinta-feira.

Se o Plenário não se opuser e não houver impedimento, poderíamos
manter a lista de presença atual aberta, faríamos a audiência pública e, na quinta-
feira, a reunião. Na quinta-feira não haverá a audiência pública marcada com o Sr.
Ministro de Minas e Energia, por isso a Mesa submete esta questão ao Plenário
da Comissão.

Com a palavra o nobre Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, esse é um costume

que não podemos alimentar. Nós, por exemplo, éramos a favor da apreciação. Se
afirmarmos coletivamente o compromisso de que só será apreciado esse projeto,
faço tranqüilamente o acordo de manter a lista aberta, agora se houver nova
pauta, não concordo. Se o acordo for só para apreciação do projeto, foi
combinado, está combinado, tem o nosso aval.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre
Deputado Giovanni Queiroz e depois o nobre Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Um minuto, Sr. Presidente.
(Pausa.)

Sr. Presidente, estou de acordo com a linha do encaminhamento do
Deputado João Coser.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Muito obrigado.
A Presidência agradece aos nobres Deputados, Líderes da Oposição, e

reafirma o compromisso assumido com os nobres Deputados João Coser e
Giovanni Queiroz. Na reunião de quinta-feira será apreciado apenas este caso.

Está suspensa a presente reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número
regimental, declaro reiniciada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes nas Pautas nºs 5 e 6, de 2001.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
1) Expediente remetido pelo Deputado José Carlos Aleluia, que solicita

inclusão de item na Emenda nº 64, referente ao projeto de lei do Plano Plurianual
2000/2003 — Projeto de Lei nº 16, de 2000 —, emenda ao projeto e à errata,
tendo em vista que a mesma foi protocolada incompleta.

Essa solicitação foi deferida pela Presidência e será encaminhada ao
Relator do Projeto de Lei nº 16, de 2000, Senador Jonas Pinheiro.

2) Ofício nº 267, de 24 de maio, do gabinete do Senador Jonas Pinheiro,
encaminhando informe elaborado pela Consultoria de Orçamento do Senado
Federal sobre o andamento dos trabalhos de apreciação do Projeto de Lei nº 16,
de 2000 — revisão do PPA 2000/2003.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão,
deferidos pela Presidência:

1) Ofício nº 757, de 29 de maio, do Deputado Airton Dipp, comunicando sua
ausência nos dia 29 a 31 de maio.

2) Ofício nº 201, de 29 de maio, do Deputado Paulo Mourão, comunicando
sua ausência no período de 29 de maio a 17 de junho.

Expedientes indicando os representantes das lideranças partidárias na
Comissão:

1) Ofício nº 122, de 22 de maio, do Líder do PFL no Senado Federal,
Senador Hugo Napoleão, indicando o Senador Carlos Patrocínio.

2) Expediente de 29 de maio, do Líder do PPB, Senador Leomar
Quintanilha, indicando seu próprio nome.

3)  Ofício nº 149, de 29 de maio, do Líder do PT, Deputado Walter
Pinheiro, indicando o Deputado Virgílio Guimarães.

4) Ofício nº 563, de 30 de maio, do Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
Deputado Jutahy Junior, indicando o Deputado João Almeida.

Correspondência externa recebida:
Expedientes encaminhados à Secretaria da Comissão através do correio

eletrônico:
1) Expediente de 25 de maio, do Diretor do Serviço de Orçamento e

Finanças do TRT 24ª região, Dr. Alencar Minoru Izumi, encaminhando o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao quadrimestre janeiro-abril/2001,
em cumprimento ao art. 5º da Lei nº 10.028.

2) Expediente de 29 de maio, do TRE do Rio Grande do Sul, Dr. Francisco
Alexandre B. Kausch, encaminhando Relatório da Gestão Fiscal —
demonstrativo de pessoal em relação à receita corrente líquida de maio
de 2000 a abril de 2001, conforme solicitação do Aviso nº 565/GP/TCU.
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3) Expediente de 29 de maio, da Secretaria de Orçamento e Finanças do
TRE de São Paulo, Dra. Beatriz Gonçalves Leme, encaminhando o
Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre deste ano, em
cumprimento ao Aviso nº 563/GP/TCU, de 23 de maio de 2001.

4) Expediente de 30 de maio, da Secretaria de Orçamento e Finanças do
TRE do Ceará, Dra. Adriana Maria Bezerra de Andrade, encaminhando
o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre.

Distribuição de matérias:
Projeto de Lei nº 07, de 2001. Relator: Deputado Santos Filho.
 Projeto de Lei nº 08, de 2001. Relator: Deputado Olavo Calheiros.
Projeto de Lei nº 09, de 2001. Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Redistribuição de matérias:
Mensagem nº 317, de 1999, que encaminha as contas do Governo Federal

relativas a 1998. Relator: Senador Wellington Roberto, em substituição ao
Deputado Paulo Kobayashi.

Subtítuto referente à obra "Adequação de trechos rodoviários no Corredor
Araguaia-Tocantins, BR-060, Goiás, entrocamento BR-063, divisa Distrito Federal
e Goiás, constante do Quadro V da Lei nº 10.171, de 05 de janeiro de 2001 (Lei
Orçamentária para 2001)". Relator: Deputado Pedro Chaves, em substituição ao
Deputado Paulo Mourão

 Informo que, em função de entendimento desta Presidência com o
Plenário, na última terça-feira, ficou acordado que o único item a ser apreciado
nesta reunião será o item II da Pauta nº 05 — Projeto de Lei nº 05, de 2001, do
Congresso Nacional.

Nenhuma matéria para ser incluída em extrapauta será aceita nesta
reunião.

Item II: Projeto de Lei nº 05, de 2001, do Congresso Nacional, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidente da República, crédito
suplementar no valor de 14 milhões, 674 mil reais, para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente".

Relator: Senador Nabor Júnior.
Foram apresentadas duas emendas ao projeto.
Voto: favorável, nos termos propostos no projeto.
Já havíamos iniciado a discussão na última reunião.
A discussão está encerrada.
(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator não está

presente. Desejo saber se posso encerrar a discussão e colocar a matéria em
votação.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, eu gostaria
apenas de fazer um pequeno comentário.

(Não identificado)   – O PT está de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, eu acho que a
AGU é extremamente importante. Ela tem uma responsabilidade muito grande e
talvez não esteja sendo instrumentalizada adequadamente para cumprir o seu
papel de arrecadador das dívidas ativas principalmente.

Temos uma dívida ativa de 200 bilhões de reais, e lamentavelmente a AGU
não tem sido competente na arrecadação desses recursos. Fica sempre na faixa
de 1%, 1,5% a sua arrecadação, e não passa disso. Pedem-nos, agora, recursos
para se instrumentalizar. Então, não serei eu que estarei contra. No entanto,
chamo a atenção para alguns fatos que, de repente, podem ter uma justificativa
maior, que não tive condições de melhor apurar.

Por exemplo, um técnico de rede, na Câmara, recebe 2.700 reais. Eles
estão contratando-o ao preço de 5.500 reais. Devem ter justificativas. Estão
tentando fazer aí um mix  entre outras áreas da Advocacia-Geral da União. Talvez
desloquem esses técnicos. Não sei como é que está intestinamente acertada essa
questão com os contratados.

Sr. Presidente, o valor solicitado, por exemplo, para representação judicial e
extrajudicial  da União, é de 2,5 milhões. Estão previstos no Orçamento 7 milhões
e 300 mil. Até agora só gastaram 2 milhões. Há ainda 5 milhões disponíveis, e
estão pedindo mais 2 milhões. Então, a coisa não bate muito bem. É preciso ser
mais diligente.

Por exemplo, há 6 milhões no Orçamento, só gastaram 156 mil reais, e
estão pedindo mais 5.250 reais. Ou é incompetência ou não deram conta de
gastar. Alguma coisa está acontecendo. Eu tinha de explicar isso aqui.

No entanto, vou confiar no Presidente, que fez o apelo, nos Líderes aqui
presentes. Vamos dar esse voto de confiança. Agora, da próxima vez, antes de
pedir qualquer crédito suplementar, paguem primeiro o que já está empenhado, o
que já está previsto no Orçamento. O Governo não pode vir aqui pedir mais
crédito, mais autorização, se ainda há dinheiro disponibilizado no Orçamento e
autorização orçamentária.

Isso deve ficar bem claro. Vou abrir exceção agora. Acho que a AGU é
extremamente importante, precisa ser instrumentalizada para melhor desempenho
das suas funções. No entanto, da próxima vez, estarei dificultando um pouco mais
a aprovação da matéria, querendo mais esclarecimentos sobre essas questões.

Era o que tinha a comentar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A matéria continua em

discussão.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, quero fazer

apenas um registro. É que nós, da Bancada do PT, havíamos apresentado
emendas a respeito desse crédito suplementar. Recebemos, depois, as
explicações, sobretudo a respeito daquilo que havíamos emendado, que era a
questão da substituição da frota. Pareceu-nos, inicialmente, que o preço era muito
elevado. Apresentamos inclusive emendas a respeito. Mas recebemos
explicações da AGU, especificamente sobre esse assunto. Nesse particular as
explicações foram convincentes. Daí a razão de não levantarmos nenhum



38

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

obstáculo à votação, até porque, sobretudo neste momento difícil por que passa o
País, é importante que os créditos habitacionais sejam cobrados.

Imagino que a aplicação desse recurso seja criteriosa, até porque esta
Comissão estará atenta no que se refere à execução orçamentária. Então, não
levanto nenhum obstáculo, uma vez recebidas essas explicações, para que o
projeto seja votado ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o
Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, já recebemos
antecipadamente as explicações sobre as dúvidas levantadas anteriormente em
relação a esse projeto.

Foram tomadas providências pela AGU, através do seu coordenador, ex-
colega nosso, Deputado Raul Bernardo, que apresenta as razões que satisfazem
as dúvidas levantadas pelos Srs. Deputados quanto ao valor dos recursos a serem
aplicados.

No que se refere à questão levantada agora pelo Deputado Giovanni
Queiroz sobre os limites já autorizados e que estão sendo pedidas suas
suplementações, faremos uma discussão, oportunamente, sobre isso. Prometo
encaminhar ao Deputado Giovanni Queiroz as razões pelas quais se faz esse
pedido de suplementação.

O Relator, Senador Nabor Júnior, já havia feito uma explanação bastante
clara sobre esse projeto, mas acredito que as informações complementares foram
de grande utilidade para todos os membros da Comissão terem uma noção mais
clara da urgência da aplicação desses recursos na recuperação de valores e
também na estruturação da AGU para a cobrança do grande passivo que ela
administra em postos federais, que devem ser cobrados através da Advocacia-
Geral da União.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerrada a discussão.
Em votação a matéria na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovada.
O item III não será examinado nesta sessão.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, na última reunião

V.Exa. solicitou que eu presidisse a sessão. Como havia essa urgência por parte
da Advocacia-Geral da União, foram solicitados esclarecimentos ao Líder do PT,
Deputado Virgílio Guimarães, e ao Líder do PDT, Deputado Giovanni Queiroz, e
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S.Exas. concordaram em que a sessão fosse suspensa e voltássemos hoje, com a
condição de que hoje só apreciássemos esse assunto  da Advocacia-Geral da
União. Na Presidência da sessão, eu havia concordado com isso. Por isso
combinamos com todos os Líderes, inclusive com o Líder do Governo, que hoje
seria apreciada apenas essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Desse modo, vamos
encerrar, Deputado Santos Filho, esta reunião, convocando a próxima para terça-
feira, dia 5 de junho, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.    


