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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número
regimental, declaro iniciada a sétima Reunião Ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 07/2001.

Apreciação da ata da sexta Reunião de Audiência Pública, realizada em 30
de maio de 2001.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter
sido distribuída antecipadamente.

Não havendo quem queira discutir, e conforme estabelecido na alínea f do
art. 9º do Regulamento Interno desta Comissão, tão logo haja quorum
declararemos a ata aprovada.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão

deferidos pela Presidência:
1. Ofício 124, de 31 de maio, do Senador Leomar Quintanilha, justificando

sua ausência no período de 5 a 21 de junho;
2. Expediente do Senador Antero Paes de Barros, justificando sua ausência

no dia 5 de junho.
Aviso aos membros desta Comissão que só estamos aceitando justificativa

de falta de Parlamentar que esteja em missão oficial ou que apresente atestado
médico. Caso contrário, não aceitaremos justificativa de falta.

Estamos cobrando da Presidência do Congresso Nacional e das Lideranças
o cumprimento do Regimento Interno, que estabelece que quem tiver três faltas
consecutivas ou seis alternadas estará excluído da Comissão.

Aqui temos vários pedidos indeferidos de Parlamentares que estão, sem
embasamento legal, procurando justificar suas faltas.

Expedientes encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes
das Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

1. Ofício 66, de 30 de maio, do Líder do Bloco Parlamentar de oposição no
Senado Federal, Senador José Eduardo Dutra, indicando o Senador Tião Viana;

2. Ofício 231, de 31 de maio, do Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB,
Deputado Eduardo Campos, indicando o Deputado Sérgio Miranda.

Correspondência externa recebida:
1. Ofício/SRF/1.186, de 30 de maio, do Secretário da Receita Federal, Sr.

Everardo Maciel, informando a publicação no Diário Oficial  da União das
informações de receita de restituições, em resposta ao Ofício 35/2001 desta
Presidência;

2. Ofício 184, de 22 de maio, do Presidente da Câmara Municipal de
Muriaé, em Minas Gerais, que encaminha a Representação 758/2001, em que
solicita a liberação dos recursos do Orçamento de 2001 destinados àquele
Município.
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Expedientes recebidos por meio de correio eletrônico, encaminhando o
Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto no art. 55, inciso I, alínea
a, e § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Antes de ler os expedientes, informo aos ilustre membros que a deliberação
dessa matéria está aguardando a apreciação do Recurso nº 3/2001 pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, por
ocasião do indeferimento da questão de ordem apresentada pelo Deputado Sérgio
Miranda no Plenário do Congresso Nacional.

1. do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, período de janeiro a
abril de 2001;

2. do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região do Pará, relativo ao
segundo e terceiro quadrimestres de 2000;

3. do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, relativo ao primeiro
quadrimestre de 2001;

4. do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, referente a setembro de
1999 a agosto de 2000, janeiro a dezembro de 2000 e maio de 2000 a abril de
2001;

5. do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em Vitória, Espírito
Santo, referente ao último quadrimestre deste ano;

6. do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, referente ao período de maio
de 2000 a abril de 2001.

7. do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, referente aos períodos de
setembro de 1999 a agosto de 2000, de janeiro de 2000 a dezembro de 2000 e de
maio de 2000 a abril de 2001;

8. do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, relativo ao período de
maio de 2000 a abril de 2001.

9. do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do período de maio de
2000 a abril de 2001;

10. do Conselho de Justiça Federal, referente ao primeiro quadrimestre de
2001;

11. Ofício 158, de 30 de maio, do Supremo Tribunal Federal, referente ao
primeiro quadrimestre de 2001;

12. Ofício 258, de 30 de maio, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, referente ao período de maio de 2000 a abril de 2001;

13. Ofício 270, de 31 de maio, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª
Região, em Manaus, de maio de 2000 a abril de 2001.

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

1. Aviso 2.134/TCU-Sigiloso, de 23 de maio, encaminhando cópia da
Decisão 309/2001, sobre o relatório de inspeção realizada no Instituto Nacional do
Seguro Social, objetivando o exame de providências adotadas para a cobrança de
seus créditos junto a empresas de transporte aéreo, quais sejam VASP, VARIG,
TRANSBRASIL, TAVAJ, Pantanal e TABA, e apuração de irregularidades
noticiadas pela imprensa sobre redução de dívidas da VARIG e da VASP;
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2. Aviso 2.217/TCU, de 25 de maio, encaminhando cópia do Acórdão
323/2001, sobre auditoria realizada na Caixa Econômica Federal, no exame de
processos licitatórios e dispensas de licitação referentes a serviços de publicidade
e vigilância, abrangendo o período de 1990 a 1995, e três outros processos de
contratação que constavam de denúncia do ex-Deputado Federal Luiz Gushiken;

3. Aviso 2.253/TCU, de 29 de maio, encaminhando cópia da Decisão
133/2001, sobre auditoria realizada no Hospital Samaritano, em Ituiutaba, Minas
Gerais, para apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do
Sistema Único de Saúde — SUS;

4. Aviso 2.281/TCU, de 29 de maio, do Presidente da 1ª Câmara, Ministro
Iram Saraiva, encaminhando cópia da Decisão 132/2001, sobre auditoria realizada
na Administração Regional do Serviço Social do Comércio em São Paulo —
SESC/SP —, para verificar os meios pelos quais a entidade desenvolve suas
ações finalísticas.

Continuamos sem quorum  para deliberação. Pergunto aos Srs.
Parlamentares se suspendemos definitivamente a sessão ou se a suspendemos
temporariamente, para averiguarmos a possibilidade de quorum .

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, se V.Exa. me
permite, acho melhor suspendermos, mas não encerrarmos. Suspendendo-a,
poderemos continuar na quinta-feira, pela manhã, quando talvez consigamos
número. Se a encerrarmos, teremos que recomeçar uma nova listagem. A não ser
que haja alguma objeção. Evidentemente, se houver, teremos que respeitar, mas
se não houver — e não há nenhuma matéria tão polêmica —, poderemos
suspender a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Infelizmente, faltam sete
Senadores, porque os Srs. Ministros Pedro Parente e José Jorge estão agora no
Senado. Portanto, acho que dificilmente vamos conseguir quorum .

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Aí apagou a nossa Comissão.
(Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Exatamente. Então, acho
que podemos suspendê-la até quinta-feira, às 9h, de acordo com a proposta do
Deputado Alberto Goldman.

Está suspensa a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes da Pauta nº 07, de 2001.

Apreciação da ata da 6ª reunião de audiência pública, realizada em 30 de
maio de 2001.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter
sido distribuída antecipadamente.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea "f" do art. 9º
do Regulamento Interno desta Comissão, declaro a ata aprovada.

Expediente
Correspondência interna recebida:
Expediente de 6 de junho, do Senador José Coelho, justificando sua

ausência no dia 5 de junho. A solicitação foi deferida pela Presidência.
Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 1.818, de 21 de maio, do 1º Secretário da Assembléia

Legislativa do Estado do Paraná, Deputado Valdir Rossoni, em que manifesta
apoio à Emenda nº 1.032, do Senador Lúcio Alcântara, apresentada ao Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.

2) Ofício nº 2.246, de 23 de maio, do Secretário do Tesouro Nacional
substituto, Dr. Almério Cançado de Amorim, informando os ajustes promovidos no
Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), em resposta ao
Ofício nº 17, de 2001, desta Presidência.

Expedientes recebidos através de correio eletrônico encaminhando o
relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto no art. 55, inciso I, alínea
“a” e § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal:

1) Ofício nº 177, de 30 de abril, do Diretor-Geral do Tribunal Eleitoral do
Acre, Dr. Carlos Vinícius Ferreira Ribeiro;

2) Do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, referente ao período de
janeiro a dezembro de 2000 e de maio de 2000 a abril de 2001;

3) Do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte,
referente ao período do primeiro quadrimestre de 2001;

4) Do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, referente ao período de
setembro de 1999 a dezembro de 2000 e do primeiro quadrimestre de 2001.

Informo aos senhores membros que a deliberação desta matéria está
aguardando apreciação do Recurso nº 3, de 2001, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, por ocasião do indeferimento
da questão de ordem apresentada pelo Deputado Sérgio Miranda no plenário do
Congresso Nacional.

Aviso/SGS, remetido pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto:
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1) Nº 2.419, encaminhando cópia da Decisão nº 312, de 2001, sobre
auditoria realizada no Banco do Nordeste do Brasil S.A. acerca de providências
administrativas e judiciais adotadas com o objetivo de recuperar seus créditos
junto à FIBRASA Indústria e Comércio Ltda.

Ordem do Dia
Pauta nº 7
Apreciação dos Relatórios apresentados às seguintes matérias:
Item nº 1 (Remanescente da Pauta nº 6): Mensagem nº1.098/2000-CN, que

encaminha o relatório do cumprimento da meta do resultado primário do Governo
Central referente ao terceiro trimestre de 2000, acompanhado da metodologia de
apuração.

Relator: Senador Moreira Mendes, que não se encontra no plenário.
Voto: pela aprovação do relatório de cumprimento da meta de resultado

primário do Governo Central para o terceiro trimestre de 2000.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO - Gostaria que apreciássemos o

Projeto de Lei nº 09, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência, atendendo

solicitação da nobre Senadora Marluce Pinto, submete antecipadamente à
apreciação da Comissão o seguinte requerimento:

Requeiro, nos termos do Regulamento Interno da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, que seja incluída extrapauta a apreciação
do Projeto de Lei nº 09/2001-CN, que encaminha ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da
Constituição Federal, o texto do projeto de lei que abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Defesa, crédito suplementar no valor de
R$384.110.711,00, para reforço de dotações
constantes do Orçamento vigente.

 Sala das sessões, em 5 de junho de 2001.
Assina a nobre Senadora Marluce Pinto.
Em discussão.
Com a palavra o nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Congressistas, Sra. Senadora, acho importante que aprovemos esse requerimento
para inclusão extrapauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 09, de
2001, para que a FAB tenha os recursos necessários para sua reorganização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não mais havendo quem
queira discutir, em votação o requerimento da nobre Senadora.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam  permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovado.
Extrapauta nº 1.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 09/2001-CN,  que

“abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito
suplementar no valor de R$ 384.110.711,00, para reforço de dotações constantes
do Orçamento vigente".

Relatora: Senadora Marluce Pinto.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
Voto: favorável, nos termos propostos no projeto.
Com a palavra a Relatora, Senadora Marluce Pinto.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, esse projeto é de grande envergadura,
porque esse crédito de mais de 384 milhões de reais abrange três projetos. Visa
dar continuidade ao projeto, que já está implantado, do AM-5.

Quanto ao F-5, outra aeronave da Força Aérea Brasileira, está em
operação, mas ficará obsoleta no ano 2005 se não for modernizada. Esses
recursos são exatamente para modernizá-la. A aeronave terá mais dez anos de
operacionalização.

Contudo, o essencial mesmo é o projeto do Supertucano, uma aeronave
que vai operar não só na Amazônia, mas em todo o território nacional, para
treinamento militar, patrulhamento aéreo e missões militares. Trata-se de uma
industrialização quase totalmente nacional, porque apenas o motor da turbina vai
ser confeccionado no Canadá.

Depois que entrarem em ação, a Força Aérea Brasileira, por meio da
EMBRAER, vai exportar esses aviões.

A pressa em aprovarmos esse projeto resulta exatamente do fato de ele ter
um concorrente, o Pilatos, cujo projeto já está entrando em execução. Trata-se de
um projeto americano. É muito importante para a EMBRAER que esse projeto
fique pronto logo, para começarem a industrialização da nossa aeronave.

Portanto, tenho certeza, como disse o nobre colega Senador Jonas
Pinheiro, da utilidade de se aprovar esse projeto, porque, além de conseguirmos
aeronaves para operacionalizar de acordo com as necessidades da Força Aérea,
ainda vamos exportar esses aviões. Assim, vamos melhorar o superávit da
balança comercial brasileira.

Agradeço aos nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o relatório

da nobre Senadora Marluce Pinto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o relatório permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que concordam com o relatório da nobre Senadora
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Item 3.
Relatório referente à autorização de execução orçamentária de contratos

relativos ao Subtítulo 26.782.0231.5743.0001, Duplicação de Trechos Rodoviários
no Corredor Transmetropolitano — BR-116/São Paulo, Divisa SP/PR, da Unidade
Orçamentária 39.201, DNER, listado no Quadro V da Lei nº 10.171, de 5/1/2001
(Lei Orçamentária para 2001).

Relator: nobre Deputado Almir Sá, que não se encontra no momento.
Solicitamos ao nobre Deputado Alberto Goldman que faça a leitura do

relatório do nobre Deputado Almir Sá.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, trata-se da

autorização de execução de contratos relativos à dotação consignada no
Orçamento Fiscal da União para 2001 no Subtítulo que trata da “Duplicação de
Trechos Rodoviários no Corredor Transmetropolitano — BR-116/SP, Divisa
SP/PR”.

Vou ler o voto do Relator:
Como bem salienta o eminente Ministro Relator

Walton Alencar Rodrigues, a irregularidade consistente
na falha do projeto básico, que levou à não-construção
das alças de acesso a dois viadutos, apesar de grave,
será resolvida com processo licitatório de concessão da
rodovia já em andamento, em que o ônus da
construção das aludidas alças será transferido à
empresa vencedora.

Vale ressaltar que o TCU também não adotou
qualquer medida de natureza corretiva quanto aos
acréscimos contratuais acima dos limites legais em
função da ausência de danos ao erário, deliberando
apenas pela aplicação de multa ao gestor responsável.

Verifica-se, no caso, que a paralisação da obra
representa um ônus muito maior à sociedade do que a
sua continuação, pois impediria que a mesma se
beneficiasse desde logo dos seus resultados.

Além disso, a manutenção da paralisação
impede que a concessionária desde logo assuma
empreendimento e promova as adequações
necessárias, aumentando o custo da obra.

Face ao exposto, voto pela autorização da
execução dos contratos nº 116/97,  nº 039/98, no
âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal da
União, na classificação funcional programática
26.782.0231.5743.0001, Duplicação de Trechos
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Rodoviários no Corredor Transmetropolitano — BR-
116/SP, Divisa SP/PR, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo em anexo.

É esse o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o parecer do

nobre Deputado Almir Sá.
Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, a Comissão

passa por essa situação com freqüência. Sabemos da importância dessa obra,
V.Exa. a conhece muito bem. Trata-se de um trecho de uma rodovia sabidamente
dos mais movimentados, com uma importância econômica enorme e com um
índice também de acidentes. Trata-se de uma reivindicação importante. Na
medida em que há uma verificação por parte do TCU e um parecer do Relator no
sentido da liberação, é evidente que, somando essas duas pontas do problema,
não iríamos criar obstáculos para segurar essa obra.

Entretanto, não podemos deixar de chamar a atenção para a precariedade
dos relatórios e das informações que nos são submetidas e para a insegurança
por que, às vezes, acabamos acometidos na hora de tomar uma decisão como
essa. As irregularidades, infelizmente, incidem em obras importantes e urgentes.

Talvez na organização da nossa Comissão — e este é o ponto ao qual eu
queria chegar — deveríamos insistir na formação das subcomissões já previstas
em nossa Resolução, para que tenhamos um acompanhamento, a fim de evitar
apenas um texto frio ou uma observação sem maior profundidade. Deveríamos
melhor estruturar nossa Comissão.

O então Presidente Deputado Alberto Goldman tentou, com um esforço
muito grande, organizar uma Comissão que acompanhasse as obras. Vamos de
imediato insistir em uma melhor estruturação da Comissão, nos termos da
Resolução nº 2, para que tenhamos condições de analisar profundamente e in
loco essa questão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Continua em discussão a

matéria. (Pausa.)
Não mais havendo quem queira discuti-la, vamos submetê-la a votação.
Antes, transmito ao nobre Líder do PT, Deputado Virgílio Guimarães, que

esta Presidência — que é momentânea — concorda com V.Exa. O próprio
Regimento da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
mantém no seu texto a possibilidade de instalação de sete subcomissões, que
inclusive já estão criadas.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Insisto em que elas sejam
implantadas e que funcionem inclusive para execução de obras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Vamos aproveitar o seu
gancho e sugerir ao nobre Presidente, Senador Carlos Bezerra, que pelo menos
instale algumas das mais importantes. A sugestão de V.Exa. é altamente produtiva
e procedente.
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Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Deputado Almir

Sá permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Abrimos prazo, neste momento, para a apresentação de emendas a esta

matéria. Haverá sete dias para a apresentação de emendas, do dia 8 ao dia 15 de
junho. Abre-se, então, o prazo para a apresentação de emendas.

Vamos voltar ao primeiro item da pauta, cujo Relator é o Senador Moreira
Mendes. Como S.Exa. não se encontra no momento, solicitamos ao nobre
Senador Jonas Pinheiro que faça a leitura do relatório. (Pausa.)

A Secretaria da Presidência alerta-me, para esclarecimento, que o Item 2
também é remanescente da Pauta nº 6. Nos dois casos o Relator é o Senador
Moreira Mendes. Portanto, solicitamos a V.Exa., Senador Jonas Pinheiro, que faça
a leitura dos dois relatórios.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Congressistas, o relatório do eminente Senador Moreira Mendes abrange o Item 1
e o Item 2, remanescentes da Pauta nº 6. O teor dos relatórios é o mesmo.
Portanto, vamos ler o parecer dos dois projetos que estão sendo discutidos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000
estabeleceu metas e resultados primários para o
exercício de 2000 do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social e  das empresas estatais federais.

O resultado primário é um indicador que mede o
desempenho das contas do setor público do ponto de
vista da capacidade de pagamento de suas dívidas,
bem como de sua contribuição para a poupança total do
País e pressão sobre a expansão de moeda da
economia. De forma simplificada, pode-se conceituar o
resultado primário como a diferença entre as receitas,
exceto ganhos de aplicação em operações de crédito, e
a despesa, exceto juros nominais devidos e
amortização de dívida.

 O resultado primário positivo indica que as
receitas foram maiores do que as despesas, porém não
significa que foi possível o pagamento integral dos juros
das amortizações.

Atualmente, o Governo tem honrado parte dos
juros com esse resultado. As amortizações e os
resultados das contas de juros têm sido pagas com
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novas dívidas junto ao setor privado, em sua maioria
sob a forma de títulos públicos.

Ressalta-se que o superávit fiscal e o da
seguridade social é apurado pelo critério “acima da
linha”, entre aspas, enquanto o calculado para a
verificação da meta é pelo “abaixo da linha”.

Na literatura do setor público, o critério “acima da
linha” é o cálculo tradicional de resultados, ou seja,
computa-se a receita menos a despesa total. Já o
cálculo “abaixo da linha” leva em conta a variação dos
estoques de dívida líquida nas variações dos ativos,
presumindo-se que, se houver superávit ou déficit,
grosso modo, esses vão se refletir nos estoques do
ativo e passivo.

Em tese, esses critérios deveriam chegar
exatamente ao mesmo resultado, já que são apenas
maneiras diferentes de calcular o mesmo fenômeno.

Dos últimos anos, entretanto, não tem sido o
caso. Em 1999 e 2000, por exemplo, os resultados
acima e abaixo da linha, para o Governo Central,
distanciaram-se em 2 bilhões e 400 milhões e 719
milhões, respectivamente. No primeiro ano, maior
superávit “abaixo da linha”, e o contrário no segundo
ano.

Apesar dessas observações, há de se
reconhecer que a meta de superávit primário foi
cumprida.

Voto do Relator:
Ante o exposto, opinamos que a Comissão Mista

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização aprove
o relatório de cumprimento das metas do resultado
primário do Governo Central para o ano 2000, bem
como opinamos que aprove o relatório das metas do
resultado primário do Governo Central para o terceiro
trimestre de 2000.

Esses são os dois relatórios do eminente Senador Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o relatório

do nobre Senador Moreira Mendes.
Com a palavra o nobre Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, quando vemos

esse tipo de situação no Orçamento da União e um superávit nas estatais, no
geral, de 38 bilhões de reais, fazemos alguns questionamentos. Por que há um
superávit tão grande e não há investimento? Vamos citar aqui um caso que está
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mais em evidência. Qual foi o investimento feito, por exemplo, no setor elétrico,
para não chegar ao caos em que se encontra?

Há um outro detalhe que precisamos observar na questão das despesas
sociais. Qual é o preço que a sociedade paga por esse superávit? Corta o
investimento em todos os setores sociais; não aplica absolutamente nada nesse
setor e apresenta um superávit de 38 bilhões de reais, somando todas as estatais!

Chamamos os Deputados à reflexão, porque queremos que se apresente
um relatório mais completo aqui, pois aquele apresentado foi muito vago quando
falou sobre o custo ou o quanto a sociedade pagou por este superávit.

E vemos todas as outras contas do Governo desestabilizadas, a exemplo
da saúde, do setor elétrico, enfim, todos os setores de investimentos sociais.
Enquanto isso acontece, há um superávit de 38 bilhões.

Fazemos um apelo para que possamos ter um relatório mais concreto, pois
os dados apresentados estão muito vagos, jogados no ar, e não dá para entender.
A sociedade tem que saber por que há 38 bilhões de superávit, enquanto passa
por esse vexame que é a questão premente do setor elétrico.

O cidadão tem que desligar a geladeira, as lâmpadas, parar de passar
roupa, enfim, fazer um racionamento, enquanto o Governo apresenta um superávit
de 38 bilhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Continua em discussão o
parecer do nobre Senador Moreira Mendes. (Pausa.)

Não mais havendo quem queira discuti-lo, vou submetê-lo à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Senador

Moreira Mendes permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto dos nobres Deputados João Grandão e Virgílio

Guimarães.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Senador

Moreira Mendes permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Esta aprovação refere-se aos Itens I e 2, remanescentes da Pauta nº 06.

Os dois itens têm o mesmo parecer do nobre Senador Moreira Mendes. 
Pauta nº 07.
Requerimento de Informação nº 06, de 2001, do Deputado Sérgio Miranda,

que solicita ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão informações sobre
o Programa de Dispêndios Globais, a necessidade de financiamento líquido e o
resultado primário do setor produtivo estatal referentes aos exercícios de 1998 a
2001.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, vamos submetê-lo à votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a aprovação do requerimento do

nobre Deputado Sérgio Miranda permaneçam como se encontram. (Pausa)
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Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com a aprovação do requerimento do

nobre Deputado Sérgio Miranda permaneçam como se encontram. (Pausa.)
 Aprovado.
Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, estou em

entendimento com o Líder, Deputado Virgílio Guimarães, no sentido de que
possamos suspender esta reunião, em vez de encerrá-la, para discutir a LDO na
próxima semana. A Mesa da Câmara está reunida neste momento para decidir se
teremos ou não painel, mas já determinou à assessoria que providenciasse uma
pauta.

Então, gostaria de consultar o Presidente para saber se V.Exa. concordaria
em suspender esta reunião para, na terça e quarta-feira que vem, discutirmos a
LDO, uma vez que a Relatora, Deputada Lúcia Vânia, está com seu relatório
pronto e todos os Parlamentares já o terão em seus gabinetes.

Vou consultar o Líder, Deputado Virgílio Guimarães, para saber se
poderemos ter pelo menos uma reunião de debates sobre a LDO na próxima
semana, a fim de que, na semana seguinte, possamos votá-la com tranqüilidade.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, naturalmente,
da nossa parte, no que se refere à dinâmica da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, não poríamos nenhum obstáculo. Já
estamos preparados, inclusive o PT estará realizando um seminário em conjunto
com o PC do B e com o PDT a respeito da LDO ainda nesta terça-feira, para o
qual reunirá toda a bancada e não só os membros desta Comissão.

Portanto, de fato, já estamos fazendo um debate a respeito da LDO e não
teríamos nada a opor quanto à dinâmica desta Comissão.

Nesse sentido, já comuniquei ao Líder do Governo, Deputado Ricardo
Barros, que não teríamos nenhuma dificuldade de usar esse instrumento,
sobretudo quando a Casa está tão sobrecarregada, em razão da economia de
energia, tendo que concentrar uma série de reuniões simultaneamente.

É natural que haja uma presença maior apenas dos coordenadores de cada
bancada. Eventualmente, teríamos um número maior de membros presentes.

Então, não há dificuldade. Para evitar qualquer mal-entendido, temos
também uma dinâmica que não é da Comissão, mas da Casa.

O PT está discutindo agora, na reunião de Líderes, a questão da
regulamentação das medidas provisórias e o conjunto da pauta.

Queria apenas dizer que a bancada do PT nesta Comissão não ficará
alheia a este debate e concorda que se faça a convocação para a próxima terça-
feira, dia em que reavaliaríamos a proposta. Não há qualquer compromisso na
seqüência, no que se refere à terça-feira.

Portanto, podemos marcar para terça-feira e, se for o caso, daremos
seqüência à discussão na quarta-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência, ao ouvir
o Líder do Governo e o Líder do PT, entende que, de qualquer maneira, para que
possamos prorrogar esta reunião, teríamos que ter a anuência do Plenário, porque
não consta desta Ordem do Dia a discussão da LDO.

Então, teríamos que determinar à Secretaria que incluísse esse item, como
um adendo, para que pudéssemos, regimentalmente, ter a possibilidade de
discutir a LDO na terça e quarta-feira.

A LDO não seria submetida à votação na quarta-feira. Não poderia tomar
essa decisão, pois sou apenas o Vice-Presidente, e não a tomaria sem que o
nobre Senador Carlos Bezerra aqui estivesse.

Então, fica prorrogada esta reunião para a discussão da LDO.
A Secretaria está autorizada a incluir a matéria na pauta das próximas

reuniões que ocorrerão, respectivamente, às 14h30min da próxima terça-feira e às
9h da quarta-feira, apenas para a discussão da LDO.

Nada mais havendo a tratar, suspendo a presente reunião.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro reiniciada a 7ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias de 2002, constante da Pauta nº 08, de 2001.

Como é evidente a falta de quorum , declaro encerrada a reunião.


