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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Havendo número
regimental, declaro iniciada a 8ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das pautas nºs 8 e 9, de 2001.

Apreciação das atas das seguintes reuniões: 6ª e 7ª reuniões ordinárias,
realizadas nos dias 24, 29 e 31 de maio e em 5, 7 e 12 de junho de 2001.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por
terem sido distribuídas antecipadamente. (Pausa.)

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

Foi-nos solicitada a suspensão da reunião por dez minutos, pois está sendo
realizada a reunião de Líderes na Presidência. Em seguida, retornaremos aos
trabalhos.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, aproveito a

oportunidade de a Casa estar cheia para prestar homenagem ao nosso querido
Deputado João Coser.

Fui escolhido Líder da bancada do PT nesta Comissão, numa situação que,
por um lado nos honra e, por outro, nos desafia. Substituir o Deputado João
Coser, que teve o desempenho, a dedicação, a competência e o prestígio de toda
a Casa e toda a Comissão, é, para nós, um desafio e uma honra. Eu não poderia
deixar de dar este depoimento e prestar esta homenagem a esse companheiro
que tanto honrou a bancada do PT e a bancada do Espírito Santo. Tenho certeza
de que, tanto por parte do PT como por parte do povo do Espírito Santo, S.Exa.,
um bravo companheiro, haverá de ter o reconhecimento e a oferta de novas
tarefas, de novos desafios.

Obrigado, Deputado João Coser, por tudo aquilo que fez pela nossa
bancada, por nosso País. Agradeço a V.Exas. a honra de poder substituí-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Esta Presidência associa-
se a V.Exa., nobre Deputado Virgílio Guimarães. Esta Presidência, este Deputado
em especial, aprendeu a admirar o Deputado João Coser no convívio destes dois
anos, nesta Comissão. S.Exa. muito bem representou não apenas o partido, o PT,
e não apenas sua bancada estadual do seu Espírito Santo. V.Exa. dá um exemplo
para todos nós, desta Comissão, de trabalho, dedicação, competência e, acima de
tudo, de espírito público. Em todos os momentos, V.Exa. tem-se somado conosco,
não olhando sequer se faz parte da bancada de oposição, a mais aguerrida e a
maior das bancadas de oposição, mas, acima de tudo, com seu pensamento
voltado para as causas brasileiras.

Congratulo-me com V.Exa., desejando que outros vôos maiores
apresentem-se a V.Exa. dentro do seu partido e do seu Estado.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

estou retornando à Comissão. Deixei o partido, o PSDB, e filiei-me ao Partido
Progressista Brasileiro, o PPB. Venho fazer companhia aos companheiros Almir
Sá, Wagner Salustiano, Roberto Balestra, Nelson Meurer, Eliseu Moura, Enivaldo
Ribeiro, João Tota, Vadão Gomes e o nosso Líder Ricardo Barros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta despedida do Deputado João
Coser, não poderia deixar de congratular-me com este grande Parlamentar que
fez parte desta Comissão durante tantos anos.

Meu amigo, Deputado João Coser, tivemos grandes embates, mas V.Exa. é
um grande Parlamentar e realmente isso já nos deixa com saudades.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa., ao
Deputado João Leão e ao nobre Deputado Virgílio Guimarães. Não vou deixá-los.
Pelo contrário, ainda darei muita dor de cabeça a V.Exas, principalmente
representando o Estado do Espírito Santo e como membro da bancada do Partido
dos Trabalhadores

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas V.Exa. só nos dá prazer, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - De forma muito modesta, quero dar

alguma contribuição. As palavras elogiosas e a lembrança do trabalho por V.Exa.,
pelos Deputados João Leão e Santos Filho, nos honram muito.

As palavras do Deputado Virgílio Guimarães nos engrandece, mas tenho a
certeza de que S.Exa. terá condições de desenvolver o mesmo trabalho, e até
melhor do que desenvolvemos, a exemplo do que fizeram outros companheiros,
como o ex-Deputado João Fassarella, hoje Prefeito, e o Deputado Paulo
Bernardo. Nós estaremos juntos, formando uma equipe, para contribuir com o
Congresso Nacional, com o Parlamento brasileiro, com esta Comissão, no sentido
de que o Orçamento se transforme cada vez mais em uma peça real e esta
Comissão cumpra o seu papel de fiscalizar, aprovar, legislar, pensando na maioria
do povo brasileiro. A minha mensagem é de otimismo.

Realmente, deixei a coordenação da bancada e espero não voltar para ela
por algum tempo, porque é um grande desafio. Mas pretendo continuar
trabalhando ao lado de V.Exas., com afinco e determinação, na esperança de
poder dar a minha modesta contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Está suspensa a sessão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. um

instante, pois ainda não formulei a minha questão de ordem. Apenas concedi um
aparte ao Deputado João Coser.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, V.Exa. relatou um projeto

do Exército brasileiro sobre a questão do Timor Leste. A questão de ordem que
faço é no intuito de agora discutirmos esse projeto e levá-lo imediatamente à
votação. Estamos com cerca de oitenta homens no Timor Leste, enfrentando
problemas de alimentação, sem telefone — o contato com o Brasil está truncado.
Ou seja, não há recursos para prover a tropa que está lá.
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Portanto, minha questão de ordem é no intuito de que V.Exa. designe outro
Relator para ler o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado, se V.Exa.
me permitir, nós já entramos com um requerimento pedindo que esta matéria entre
na pauta. Já estamos entrando com o segundo requerimento, pedindo inversão de
pauta. Mas apenas o faremos quando entrarmos na Ordem do Dia. Já conversei
com o Presidente da Comissão, Senador Carlos Bezerra, no sentido de tomar
essas providências.

Portanto, a questão de ordem de V.Exa. já está respondida.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - V.Exa. não pode acatar a minha questão

de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Já acatei, Excelência, só

que de outra forma. Já entrei com requerimento pedindo a inversão de pauta, para
que discutamos esse assunto antes de entrarmos na LDO. Há um segundo
requerimento pedindo a inversão de pauta.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas V.Exa. pode colocá-la em pauta,
para que possamos discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Eu não vou colocá-la em
pauta, Excelência, porque eu não vou... (falha na gravação)... com o Presidente.
Suspendi a sessão por dez minutos. Logo em seguida, eu o farei. A questão de
ordem de V.Exa. fica adiada para após os dez minutos, quando o assunto será
discutido e resolvido.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Declaro reiniciada a 8ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Passo a ler os expedientes, justificando a ausência às reuniões da
Comissão, deferidos pela Presidência:

- Ofício nº 481, de 31 de maio, do Senador Moreira Mendes, justificando
sua ausência no período de 9 a 18 de junho;

- Ofício nº 136, de 11 de junho, do gabinete do Deputado José Egydio,
informando sua ausência no dia 5 de junho;

- Expedientes do Senador José Coelho, justificando sua ausência nos dias
23, 24, 29, 30 e 31 de maio;

- Fax da Presidência da Câmara dos Deputados, informando a ausência do
Deputado Professor Luizinho no período de 18 a 22 de junho;

- Ofício nº 229, de 11 de junho, do Senador Tião Viana, justificando sua
ausência no dia 12 de junho;

- Ofício nº 156, de 12 de junho, do gabinete do Deputado Pedro Henry,
justificando sua ausência no período de 5 a 21 de junho.

Expedientes encaminhando indicação para o colegiado de representantes
das Lideranças Partidárias com assento na Comissão:
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- Ofício nº 221, de 24 de maio, recebido na Secretaria da Comissão em 19
de junho, do Líder do PPB na Câmara dos Deputados, Deputado Odelmo Leão,
indicando o Deputado Marcio Reinaldo Moreira;

- Ofício nº 141, de 6 de junho, do Líder do PMDB no Senado Federal,
Senador Renan Calheiros, indicando o Senador Wellington Roberto;

- Ofício nº 49, de 5 de junho, do Líder do PSDB no Senado Federal,
Senador Sérgio Machado, indicando o Senador Romero Jucá.

Correspondências externas recebidas:
- Expedientes encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento

ao disposto no art. 55, inciso I, alínea "a" e § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal:
- Ofício nº 8, de 31 de maio, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Período: maio de 2000 a abril de 2001;
- Ofício nº 38 — peço ao Deputado Santos Filho dirigir-se à Mesa —, de 1º

de junho, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Período: janeiro a
dezembro de 2000 e de maio a abril de 2001.

Passo a presidência dos trabalhos ao nobre Deputado Santos Filho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Continuo a leitura:
- Ofício nº 4.716, de 5 de junho, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas

Gerais. Período: maio de 2000 a abril de 2001;
- Ofício nº 1.521, de 5 de junho, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Período: setembro de 1999 a agosto de 2000 e de janeiro a dezembro de 2000;
- Ofício nº 14, de 5 de junho, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª

Região. Período: 1º quadrimestre de 2001;
- Ofício nº 121, de 6 de junho, do Conselho da Justiça Federal. Período:

maio de 2000 a abril de 2001, janeiro a abril de 2001;
- Ofício nº 249, de 7 de junho, do Tribunal Superior do Trabalho. Período:

maio de 2000 a abril de 2001, de setembro de 1999 a agosto de 2000 e de janeiro
a dezembro de 2000;

- Ofício nº 1.355, de 7 de junho, do Superior Tribunal de Justiça. Período: 1º
quadrimestre de 2001;

- Ofício nº 612, de 8 de junho, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Piauí. Período: setembro de 1999 a agosto de 2000, janeiro a dezembro de 2000 e
maio de 2000 a abril de 2001;

- Expediente de 8 de junho, encaminhado através do correio eletrônico, pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Período: maio de 2000 a abril de
2001;

- Expediente encaminhado através do correio eletrônico, remetido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Período: janeiro a dezembro de
2000;

- Ofício nº 683, de 12 de junho, encaminhado através do correio eletrônico,
remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Período: 1º quadrimestre de
2001;
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- Expediente de 12 de junho, encaminhado através do correio eletrônico,
remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Período: janeiro a
abril de 2001;

- Ofício nº 7, de 13 de junho, do Senado Federal. Período: 1º quadrimestre
de 2001;

- Expediente de 13 de junho, encaminhado através do correio eletrônico,
remetido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Período: janeiro a
dezembro de 2000.

Informo aos senhores membros que a deliberação desta matéria está
aguardando a apreciação do Recurso nº 03/2001-CN, 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.

Avisos remetidos pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Humberto Souto:

- Aviso nº 2.313/SGS, de 30 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº
320/2001, sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, na área de pessoal, para verificar a adequação dos atos referentes à
remuneração, recolhimento de contribuições sociais e pagamento das
Gratificações Extraordinária e Judiciária;

- Aviso nº 2.341/SGS, de 30 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº
319/2001, sobre auditoria realizada no Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
nas administrações direta e indireta, nas áreas de convênios, acordos e ajustes,
com destaque para o exame dos recursos repassados para programas financiados
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT;

- Aviso nº 2.369/SGS, de 30 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº
318/ 2001, sobre auditoria operacional realizada no incentivo ao combate às
carências nutricionais, realizada na Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério
da Saúde;

- Aviso nº 2.454/SGS, de 6 de junho, encaminhando cópia da Decisão nº
333/ 2001, sobre auditoria realizada na Secretaria de Educação do Estado do
Mato Grosso, objetivando a fiscalização da aplicação de recursos federais
descentralizados;

- Aviso nº 2.482/SGS, de 6 de junho, encaminhando cópia da Decisão nº
332/ 2001, referente à auditoria realizada na PETROBRAS, sobre o processo de
alteração do nome;

- Aviso nº 2.510/SGS, de 6 de junho, encaminhando cópia da Decisão nº
337/2001, referente à auditoria realizada no DNER sobre autorização à
concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., Novadutra, para instalação de
nova praça de pedágio em Jacareí, São Paulo;

- Decisão nº 2.516/SGS, de 6 de junho, encaminhando cópia da Decisão nº
331/2001, referente à auditoria realizada no Programa Implantação de
Dessalinizadores de Água em Poços Tubulares no Semi-Árido Nordestino;
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- Aviso nº 662/GP, de 7 de junho, encaminhando cópia da representação
para apuração de indícios de irregularidades no DNER referente ao contrato para
a execução de obras na BR-262, Espírito Santo.

Aviso remetido pelo Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas
da União, Ministro Valmir Campelo:

- Aviso nº 2.561/SGS, de 8 de junho, encaminhando cópia da Decisão nº
134/ 2001, referente à auditora realizada na Secretaria de Estado de Assistência
Social, do Ministério da Previdência e Assistência Social, para avaliar os
procedimentos adotados na celebração de convênios.

Distribuição de matérias — foram designados os Relatores para as
seguintes matérias:

- Subtítulo nº 26.782.0230.5725.0019 - Adequação de Trechos Rodoviários
no Corredor Leste/BR-040, Minas Gerais-Santos Dumont, Ressaquinha-Belo
Horizonte-Sete Lagoas, constante do Quadro V da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro
de 2001 (Lei Orçamentária para 2001). Relator designado: Deputado Marcio
Reinaldo Moreira, do PPB, de Minas Gerais;

- Subtítulo nº 26.782.0237.5710.0013 — Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins, BR-235/Tocantins - divisa
Tocantins/Maranhão - divisa Tocantins/Pará, constante do Quadro V da Lei nº
10.171/2001 (Lei Orçamentária para 2001). Relator designado: Senador Eduardo
Siqueira Campos, do PFL, de Tocantins;

- Mensagem nº 310/2001-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 18 da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, o relatório de
avaliação da meta de superávit primário dos orçamentos fiscal e da seguridade
social fixada para o primeiro quadrimestre de 2001". Relator designado: Deputado
Pedro Henry, do BLoco PSDB/PTB, Mato Grosso;

- Apensado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2001-CN, que "Autoriza
a execução orçamentária da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União
para 2000 no Programa de Trabalho nº 02.061.0569.3732.0001 — conclusão do
edifício-anexo do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro, da Unidade Orçamentária
nº 12.103, do Tribunal Regional Federal, 2º Região, no valor de R$1.358.44,00",
referente a inclusões de resultados de inspeções realizadas pelo Tribunal de
Contas da União, em atendimento às determinações contidas no referido decreto
legislativo. Relator designado: Deputado Paulo Feijó, do Bloco PSDB/PTB, do Rio
de Janeiro;

- Aviso nº 3/2001-CN, que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
do § 4º do art. 71 da Constituição Federal, relatório das atividades referentes ao 1º
trimestre de 2001". Relator designado: Deputado Alberto Goldman, do Bloco
PSDB/PTB, de São Paulo;

- Projeto de Lei nº 13/2001. Relator designado: Deputado Pedro Chaves, do
PMDB de Goiás.

Ordem do Dia.
 Pauta nº 8
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Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 4/2001-CN, que
"dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2002 e dá
outras providências". Relatora: Deputada Lúcia Vânia. Voto: favorável, nos termos
propostos no substitutivo.

Antes de passar a palavra à nobre Deputada Lúcia Vânia, passo a
presidência ao nobre Deputado Virgílio Guimarães, para que eu possa apresentar
uma questão de ordem. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente, na condição de
Relator do Projeto de Lei nº 7/2001, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$ 4.304.000,00, para
os fins que especifica, estamos submetendo requerimento a V.Exa. para que seja
incluída extrapauta esta matéria, tendo em vista a urgência a que ela se relaciona
— manutenção das tropas do Brasil no Timor Leste —, ao mesmo tempo em que
peço também a inversão de pauta. Trata-se de matéria que já foi discutida nesta
Casa e nesta Comissão, de extrema urgência para que o Brasil possa cumprir
seus compromissos internacionais no Timor Leste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não, Sr. Relator.
Dada a urgência e a relevância do assunto, a Presidência acolhe a questão de
ordem de imediato.

Em votação o requerimento do Deputado Santos Filho:
Requeiro a V.Exa., na condição de Relator do

Projeto de Lei nº 7/2001-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito especial no valor de R$4.304.000,00, para os
fins que especifica, a inclusão, como extrapauta, da
referida matéria na reunião desta data.

 Sala das sessões, 19 de junho de 2001.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado no Senado.
Requerimento de inversão de pauta:

Requeremos, nos termos regimentais, inversão
de pauta para apreciação do Projeto de Lei nº 7/2001 —
que acabamos de votar —, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito especial no valor de R$ 4.304.000,00, para os
fins que especifica.

Em discussão o requerimento de inversão de pauta. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao requerimento permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Passo a palavra agora ao Sr. Relator para relatar o referido projeto de lei.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Projeto de Lei nº 7/2001. Abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no
valor de R$ 4.304.000,00, para os fins que especifica.

Exposição de motivos feita pelo Sr. Ministro Martus Tavares, especificando
as razões e dando as justificativas legais.

Relatório.
O Exmo. Sr. Presidente da República, com fulcro no art. 61 da Constituição

Federal, por meio da Mensagem nº 258, de 2001, submete à apreciação do
Congresso Nacional projeto de lei abrindo, em favor do Ministério da Defesa,
crédito especial no valor de R$4.304.000,00, para atender às despesas constantes
do Anexo I do projeto de lei em epígrafe. O Executivo oferece à abertura do
crédito especial fontes de financiamento oriundas do cancelamento parcial da
reserva de contingência.

A Exposição de Motivos nº 99/MP, de 7 de maio de 2001, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a proposição,
assim como a programação indicada no Anexo I do projeto de lei, informa que o
crédito proposto tem por objetivo possibilitar o envio de um novo contingente
militar brasileiro, constituído por um pelotão de até setenta militares, para integrar
a missão de paz no Timor Leste. Esclarece, ainda, a exposição de motivos que o
envio de novo contingente militar, em substituição ao anterior, foi autorizado pelo
Governo brasileiro, atendendo à solicitação da Organização das Nações Unidas —
ONU —, por meio do Decreto Legislativo nº 10, de 24 de fevereiro de 2000.

Emendas.
Não foram apresentadas emendas ao presente projeto no prazo regimental.
Voto. 
Desse modo, considerando que o projeto de lei não colide com as

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001, não ferindo, tampouco,
quaisquer outros dispositivos legais relativos à alocação de recursos e seu
detalhamento achando-se conforme as exigências legais e os princípios da boa
técnica orçamentária, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7/2001, na forma
apresentada pelo Poder Executivo.

Sala de Sessões.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O relatório do Sr.

Relator é pela aprovação do projeto.
Em discussão o projeto de lei. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei nº 7/2001.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

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

(Pausa.)
Aprovado no Senado.
Permaneço na presidência, agradecendo ao Deputado Santos Filho o relato

feito.
Antes de passar a palavra à Deputada Lúcia Vânia, darei um aviso. Chamo

a atenção dos Srs. Deputados e Senadores para o seguinte comunicado: o avulso
da mensagem do projeto de lei e as emendas apresentadas encontram-se
disponíveis para consulta na mesa de trabalho. Aqueles que desejarem podem
recorrer aos avulsos que aqui se encontram.

Informo aos membros desta Comissão que foram apresentadas três erratas
ao relatório. Informa-me, inclusive, nossa assessora que há a errata da errata. Na
verdade, são duas erratas e um adendo. Portanto, vamos aguardar as cópias do
adendo e, ao final do relatório, voltaremos a informar em detalhes essa questão da
errata.

Sem mais, passo a palavra à nobre Deputada Lúcia Vânia, para a leitura do
seu relatório.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria, em primeiro lugar, de comunicar que já foram distribuídas
duas erratas. Posteriormente, serão distribuídos os adendos.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002, PL nº 4/2001, foi
encaminhado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, por intermédio da
Mensagem nº 199/2001, em cumprimento ao disposto no art. 35, § 2º, II, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 165, § 2º, da Constituição.

Remetido oportunamente o projeto a esta Comissão, de acordo com o art.
166, § 1º, da Constituição, e definido o seu calendário de apreciação, nos termos
do que estabelece a Resolução nº 2/95, do Congresso Nacional, foi-nos atribuída,
pelo Exmo. Sr. Presidente desta Comissão, Senador Carlos Bezerra, a honrosa
tarefa de relatá-lo.

Passamos a apresentar os principais tópicos relativos à apreciação da
matéria e ao substitutivo, na forma como consta do relatório entregue a esta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Peço aos Srs.
Deputados, Senadores e assessores presentes que mantenham o nível adequado
de silêncio para a leitura e compreensão do relatório da nobre Deputada Lúcia
Vânia.

Obrigado.
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A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - A análise do PLDO 2002 teve como
pano de fundo a delicada situação econômica pela qual passa a economia
brasileira, a par do que ocorre com seus principais parceiros econômicos, e a crise
energética, que demonstrou ser urgente a apropriação de investimentos nesse
setor.

Procuramos avaliar a proposta apresentada pelo Executivo partindo das
disposições constitucionais e legais que regem a matéria, tendo sempre em vista o
aprimoramento do texto legal, especialmente no que diz respeito às importantes
funções atribuídas à LDO por meio da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sob tal ótica, foram apresentadas as emendas dos meus ilustres pares,
com o propósito de aperfeiçoar a proposta encaminhada.

Nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição, à Lei de Diretrizes
Orçamentárias são atribuídas várias matérias, sendo que a evolução histórica a
elas acrescentou outras, a exemplo de regras relativas à execução orçamentária.

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu à Lei de Diretrizes
Orçamentárias funções importantíssimas, no que se refere ao equilíbrio das
contas públicas. Em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO
passou a conter dois novos anexos: o de metas fiscais, documento primordial de
planejamento fiscal, condicionante da elaboração dos orçamentos, e o de riscos
fiscais, instrumento de evidenciação de situações que, se concretizadas,
implicarão novos gastos ou redução de receitas, com implicações no planejamento
e na execução orçamentária.

O PLDO 2002 tratou de todas as matérias que a Lei de Responsabilidade
Fiscal remete aos anexos citados, algumas de forma bastante aprofundada, outras
nem tanto, conforme o grau de conhecimento e consenso já alcançados.

A partir dessa realidade e visando ao aprimoramento desse importante
instrumento legal, a análise das emendas procurou pautar-se pelo máximo
aproveitamento das contribuições oferecidas pelos meus nobres pares. As
emendas apresentadas ao projeto, num total de 1.828, representaram um enorme
potencial de aperfeiçoamento. O texto legal e seus anexos foram aprimorados por
boa parte das 888 emendas que incorporamos ao nosso substitutivo.

Ao Anexo de Metas e Prioridades foram apresentadas 959 emendas.
Muitas receberam parecer pela aprovação. Outras, porém, não puderam ser
acolhidas, não porque lhes faltassem justa motivação e pertinência, mas porque
as limitações orçamentárias que se impõem e as prioridades que se apresentam
de forma tão premente, como é o caso das ações de combate à pobreza e dos
urgentes investimentos em geração de energia elétrica, impedem que todas as
aspirações sejam tidas como prioritárias ao mesmo tempo.

No que se refere especificamente ao setor elétrico, grande preocupação da
sociedade e do Governo neste momento, foram apresentadas 47 emendas
propondo, em sua grande maioria, implantação de usinas termelétricas e
pequenas hidrelétricas e eletrificação rural. Considerando a falta de detalhamento
das ações que vão ser adotadas para incrementar o setor, preferimos remeter
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para a Lei Orçamentária a possibilidade de novos projetos, em que pese o
reconhecimento ao seu mérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Srs. Deputados e
Senadores, vamos continuar atentos à audição do relatório da nobre Deputada
Lúcia Vânia.

Tem V.Exa. a palavra, Deputada Lúcia Vânia.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - No caso do programa Luz no Campo,

inexistente no PPA em vigor, mas previsto para inclusão no projeto de revisão que
se encontra em tramitação no Congresso Nacional, acreditamos ser recomendável
aguardar a respectiva aprovação.

Ao setor de energia aplicamos também o critério de rejeitar emendas com
localização determinada, em nível de subtítulo. É oportuno lembrar que o PPA se
acha em fase de revisão e que seria necessário, após o detalhamento do plano
emergencial, que fossem acrescidos novos programas que venham a contemplar
essas ações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por favor, Deputados
e Senadores, vamos ouvir o relatório da nobre Deputada Lúcia Vânia.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Tem V.Exa. a
palavra.

 O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Com a licença da nossa Relatora,
informo que tomamos conhecimento agora de que o Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Aécio Neves, anunciou a suspensão do trabalho de todas
as Comissões, em função da Ordem do Dia. Gostaria que V.Exa. conferisse essa
informação, a fim de que nossas deliberações não sejam nulas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Vou verificar isso
imediatamente, Deputado João Coser, considerando que esta é uma Comissão
Mista, enquanto a nobre Relatora dá continuidade à leitura do seu relatório.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Metas e prioridades da Administração
Pública Federal — quanto às emendas ao Anexo de Prioridades e Metas, a
disposição desta Relatoria seria pelo acolhimento, como prioridade de todas as
ações que venham ao encontro das aspirações da população, não fossem as
inevitáveis restrições orçamentárias que qualquer governo enfrenta ao se deparar
com tamanha gama de necessidades ainda não supridas, e tendo em vista
também o fato de que as prioridades elencadas na LDO não se opõem como
limitação à programação. As metas ali definidas representam níveis mínimos para
os resultados pretendidos e não impedem a realização de ações em outros
programas que não estejam contidos no anexo.

Dessa forma, considerando que foi apresentado um grande número de
emendas ao Anexo de Prioridades e Metas e que o atendimento integral dos
pleitos inviabilizaria a finalidade constitucional da LDO de priorizar tão-somente as
ações mais relevantes, e considerando também que o projeto de lei já envolve
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número significativo de prioridades, cerca de 270 ações, esta Relatoria procurou
seguir alguns critérios, a destacar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por favor, quanto à
questão de ordem levantada pelo nobre Deputado João Coser, que ainda não
acolhi, estamos analisando-a. Enquanto isso, peço o silêncio necessário para que
a Relatora continue tranqüilamente sua leitura, para que aqueles que desejam
possam ouvi-la, a fim de formularem depois seus questionamentos.

Obrigado.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - ...a busca da aprovação do maior

número possível de iniciativa de Parlamentares, sem a inclusão de um número
excessivo de ações, o que descaracterizaria a finalidade constitucional da LDO de
orientar a elaboração do Orçamento e de relacionar as prioridades para o
exercício seguinte; a rejeição das emendas que não indicaram o programa ou
pretenderam a criação de novos, conforme veda o art. 5º da Lei nº 9.989, de 2000,
que estabelece o PPA de 2000/2003; a rejeição das emendas que pretenderam
priorizar ações com localização determinada em nível de subtítulo, salvo as áreas
em que existe tal nível de especificação, como irrigação e transportes; priorizar o
atendimento de emendas na área de infra-estrutura, transporte e irrigação, cujo
objeto seja considerado essencial para o desenvolvimento nacional; dar ênfase às
ações específicas na área de assistência social, mormente no que toca ao
combate à exploração sexual e à defesa dos direitos da criança e do adolescente;
ajustar, dentre as emendas aprovadas, os programas, os projetos e as ações
indicadas, a fim de universalizá-los aos descritores já utilizados nos orçamentos e
no Plano Plurianual...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por favor, Deputado.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - ...ajustar, dentre as emendas

aprovadas, o produto, as metas e a unidade de medida indicados, a fim de
compatibilizá-los aos indicadores utilizados nos orçamentos e no Plano Plurianual.

Despesas obrigatórias de duração continuada e contingenciamento — a Lei
de Responsabilidade Fiscal introduziu na Administração Pública o conceito de
despesa obrigatória de caráter continuado, conforme definido no art. 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Trata-se de conceito novo, cuja interpretação padece de
construção mais consistente.

Foram apresentadas emendas no sentido de inclusão, na LDO 2002, de
relação que elenca tais ações nos moldes da relação que constou da Lei
Orçamentária para 2001.

Entendemos que a discriminação detalhada das despesas obrigatórias
continuadas na LDO 2002, como previsto no art. 2º, § 2º, do substitutivo,
contribuirá para delimitar tal categoria de programação. Por seu caráter cogente
de gasto, tais despesas foram por nós excepcionalizadas de possíveis
contingenciamentos ao longo da execução orçamentária e financeira de 2002,
conforme o disposto no art. 67 do substitutivo.

Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado — o
conceito de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
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continuado ainda não está suficientemente compreendido. Esta Relatoria procurou
estabelecer critérios para utilização da margem de expansão, conforme disposto
no substitutivo. Talvez a função mais importante da margem de expansão seja
controlar, no processo orçamentário, o crescimento das despesas obrigatórias
dentro de um processo planejado, transparente, conjunto e coerente de fixação de
metas fiscais, previsão de expansão de gastos com pessoal e previdenciários,
entre outros, estimativa de renúncia de receitas e análise de equilíbrio entre
gastos obrigatórios e gastos discricionários.

A margem de expansão está relacionada essencialmente às exigências
formuladas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para criação ou aumento
de despesas obrigatórias de caráter continuado. O ato que criar ou aumentar
despesas dessa natureza deverá estar acompanhado da comprovação de que as
metas fiscais não serão afetadas, e os efeitos financeiros do ato deverão ser
compensados por aumento permanente de receita — elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, criação ou majoração de tributos e contribuições ou
redução permanente de despesas.

Como a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 17, exige que essas
despesas sejam compensadas, a margem de expulsão deve obrigatoriamente
basear-se em previsões de aumentos permanentes de receitas e em medidas de
redução permanente de despesas. Não poderá haver margem de expansão sem
previsão de ocorrência de pelo menos uma dessas hipóteses.

A rigidez contra as exigências de fontes de compensação aceitáveis,
aumento de receita permanente e redução permanente de despesa, para aumento
das despesas obrigatórias de caráter continuado, levou o Poder Executivo, na
apresentação do Plano Orçamentário de 2000, a flexibilizar a interpretação da
expressão "ampliação da base de cálculo", no sentido...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, ninguém consegue
ouvir o que a Relatora fala, apesar dos insistentes apelos de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Reiterados apelos.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Então, quero sugerir o seguinte:

como o relatório já é do conhecimento de todos, a Relatora poderia ler apenas as
conclusões para facilitar o trabalho, mesmo porque o Presidente já está chamando
para votação em plenário.

Era essa a minha sugestão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado, a

Deputada Lúcia Vânia não está lendo o relatório. S.Exa. está apenas fazendo um
resumo, até para atender ao objetivo de V.Exa.

Eu quero aproveitar, Relatora, esta interrupção — talvez seja a causa de
um certo burburinho aqui na Casa — para finalmente responder, depois de
consultas ao Presidente Carlos Bezerra e à nossa assessoria, a questão de ordem
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levantada pelo nobre Deputado João Coser, pedindo mais uma vez licença à
nobre Relatora.

O Deputado João Coser levantou a questão de que o Deputado Aécio
Neves havia determinado a suspensão de todas as reuniões das Comissões. No
entanto, esta Comissão é mista. Portanto, a idéia que submeterei ao membros da
Comissão é no sentido de que observemos, como é praxe desta Comissão, as
votações no Senado e na Câmara, e façamos, então, suspensões temporárias
para essas duas hipóteses; assim, permaneceríamos com a discussão da matéria,
sendo assegurado que não haverá encerramento do período de apresentação de
destaques no momento da Ordem do Dia de uma das Casas. Assim, depois
ninguém, Deputado ou Senador, poderá argumentar que não estava presente por
estar obrigado a comparecer à Ordem do Dia.

Portanto, o debate será feito normalmente, havendo o cuidado de o
encerramento ocorrer fora do momento da Ordem do Dia das duas Casas.

Assim, consultaria o Plenário da Comissão sobre se esse entendimento
contempla, de modo especial, o Deputado João Coser, e também os demais
Parlamentares, e se esse entendimento contemplaria o esforço feito na Câmara
para acelerar os trabalhos, e também o funcionamento adequado desta Comissão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Presidente, não sei como a

assessoria manifestou-se por esse encaminhamento. Não é o encaminhamento
regimental. O encaminhamento regimental não é esse. Aberta a Ordem do Dia, a
Câmara não poderia permanecer nesta sessão.

Podemos fazer um acordo aqui; agora, evidentemente, será um acordo que,
no meu entendimento, poderá ficar prejudicado, porque, regimentalmente, aberto
o período da Ordem do Dia em uma das Casas, os Parlamentares teriam que dela
participar.

Eu não sei como V.Exa. vai resolver essa questão. Meu entendimento é o
de que essa combinação pode ser proposta como acordo. Agora, a qualquer
momento, poderíamos, evidentemente, ter de ir ao plenário. Como é que vamos
ter a premonição do momento em que o Presidente da Casa apresentará uma
matéria em plenário para ser votada, ou uma questão de ordem a ser discutida,
com recurso ao plenário? Não é essa conduta que penso ser a mais acertada.

Agora, se existir um acordo, evidentemente eu vou respeitá-lo, mas penso
que seria arriscada essa proposta que a assessoria fez a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Alexandre
Cardoso, a assessoria informou-nos sobre os aspectos legais, mas a formulação
foi da Presidência da Casa. Deputado Alexandre Cardoso, gostaria só de informar
— sem prejuízo de haver outro entendimento da Comissão — que o Regimento
Comum é claro ao estabelecer diretrizes na falta de um dispositivo específico,
recomendando a praxe parlamentar. No caso desta Comissão, a praxe tem sido,
até agora, a de suspender...
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(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Um momento,

chegarei aonde V.Exa. deseja.
A praxe de funcionamento da Comissão, pelo menos no último biênio, é de

a suspensão ocorrer nos momentos da votação. No entanto, a Mesa poderia
acolher o pedido de suspensão feito por quaisquer dos Presidentes da Casa.
Então, a proposta apresentada, para conciliar a questão, seria a de não haver
encerramento de prazos no transcurso da Ordem do Dia. Seria uma maneira de
conciliar a praxe de funcionamento aqui, até o momento, com a preservação da
idéia de que a qualquer um seria lícito não estar aqui, mas estar, durante a Ordem
do Dia, em quaisquer das duas Casas. Portanto, não seria lícito privar qualquer
Parlamentar do direito de apresentar um destaque por não estar presente aqui no
momento do encerramento.

Mas a ponderação de V.Exa. também tem base regimental e, assim,
submeterei o assunto à apreciação da Comissão.

Com a palavra o Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, gostaria de fazer um

encaminhamento de consenso, se o Deputado Alexandre Cardoso me permitir.
Enfim, sugiro que permitamos que a Relatora conclua seu relatório e autorizemos
a apresentação dos destaques. Devemos fazer a suspensão imediata dos debates
— a luz de chamada do plenário já começou a piscar — para permitir a
apresentação dos destaques, e voltaríamos depois das deliberações do Plenário,
a fim de continuarmos hoje à noite, ou a hora em que a Presidência marcar, o
debates especificamente sobre o tema.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, eu
concordo, mas só quero dizer que não entendo que a resposta dada por V.Exa. à
questão de ordem esteja de acordo com o Regimento. Penso que podemos fazer
um acordo supra-regimental. Isso não pode virar jurisprudência para essa matéria.

Dessa forma, eu estou participando do acordo, porém não posso permitir
que a decisão de V.Exa. seja encaminhada como jurisprudência acerca da
matéria, porque se assim for estaremos atacando o Regimento, o que não é a
vontade de nenhum dos Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Algum outro
Deputado ou Senador gostaria de se pronunciar sobre a matéria?

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, começou a

votação no plenário. Havendo votação no plenário, devemos suspender a reunião
da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Sérgio
Miranda, havendo votação no Plenário, a Mesa já suspenderá a sessão. Mas só
mais um segundo, a fim de pelo menos terminarmos este assunto.

Posso até deixar para o retorno da votação...
(Intervenção inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Está certo. Então, só
para adiantar, suspenderemos de imediato esta reunião. A Relatora fará um
resumo compacto do que ela já preparou, e daremos a decisão, talvez acolhendo
a questão de que esta seria uma decisão sobre este momento de agora, sobre
esse relatório, e não a resposta à questão de ordem apresentada, que poderia
gerar jurisprudência.

Bom, mas deixemos esses assuntos para o retorno. Ficam os trabalhos
suspensos...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não, não, já começou

a votação.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já começou a votação, não há

como.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O prazo para

apresentação de destaques permanece aberto enquanto suspendemos os
trabalhos por 10 minutos...

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Da votação ou da

Ordem do Dia?
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Votação. Pense bem, até ir lá e

voltar; não é possível. Vamos fazer...
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já que há votação em seguida,

vamos terminar. A hora em que terminar a Ordem o Dia, voltaremos e
recomeçaremos o trabalho de maneira normal. É muito melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não. Então, fica
suspensa a reunião, com a manutenção do funcionamento regular da Secretaria
para recebimento dos destaques, até o encerramento da Ordem do Dia da
Câmara e do Senado.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa às 16 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Declaro reaberta a presente

sessão, para apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 4/2001.
Com a palavra a nobre Deputada Relatora Lúcia Vânia.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, continuando o relatório, vamos falar um pouco sobre a reserva de
contingência.

Pelo texto do substitutivo, o Projeto de Lei do Orçamento deverá ser
encaminhado ao Congresso Nacional com uma reserva correspondente a 2% da
receita corrente líqüida. Dessa forma, o Congresso Nacional poderá, nos termos
da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazer frente ao atendimento de passivos,
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos que venham a ser
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identificados no decorrer da análise da proposta orçamentária. Os recursos
poderão ser eventualmente utilizados em programas de combate aos efeitos da
seca do Nordeste e em projetos de geração de energia elétrica. Este ano, por
exemplo, parte dos recursos da reserva de contingência foram usados para
financiar gastos que decorreram do aumento do salário mínimo para 180 reais.

Demonstrativos e informações complementares — as informações
complementares constarão do anexo específico, conforme estabelece o § 3º do
art. 8, e serão encaminhadas até 15 dias após o envio do projeto de lei
orçamentária em meio magnético.

As novas informações agregadas ao anexo foram as seguintes:
discriminação dos recursos destinados aos programas Comunidade Solidária,
Avança Brasil, Rede de Proteção Social, Projeto Alvorada; informações sobre
pessoas contratadas para desenvolver projetos junto ao Governo por organismos
internacionais; informações sobre as contrapartidas constantes da proposta
orçamentária; evolução do estoque da arrecadação da dívida ativa da União;
informações acerca das dotações destinadas a entidades privadas a título de
subvenções, auxílios, ou contribuição, evolução do resultado primário das
principais empresas estatais federais nos últimos três anos e a estimativa para
2001 e 2002.

Metas de resultados fiscais — nosso substitutivo é coerente com a meta do
superávit primário de 3% do Produto Interno Bruto para o setor público
consolidado, a ser atingido em 2002. Desse resultado positivo, a contribuição de
Estados e Municípios é estimada em 0,6% do PIB.

Estamos mantendo o resultado primário, fixado no projeto, que cabe à
União — 2,4% do PIB —, sendo de 26 bilhões, 408,7 milhões (2% do PIB) o do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme consta do anexo de metas
fiscais, e de 5 bilhões, 281,7 milhões (0,4% do PIB) o do programa de dispêndio
globais das empresas estatais federais.

Ampliamos também nosso substitutivo à comunicação entre esses
resultados, prevendo que as duas metas se possam compensar reciprocamente.
Se o excedente em relação ao valor de referência ocorrer no PDG das empresas
estatais, poderá compensar redução equivalente na meta do resultado dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade, e vice-versa.

Muito se debateu sobre a oportunidade de se proceder à revisão do anexo
de metas fiscais e, conseqüentemente, dessas metas para 2002. A razão seria
estarem desatualizadas as projeções macroeconômicas, em decorrência das
mudanças recentes no cenário econômico interno. Comentaremos esse item com
mais detalhes quando analisarmos o anexo de metas fiscais.

Para que pudéssemos levar adiante o debate parlamentar, foi também
indispensável esmiuçar a questão da estimativa do superávit do PDG das
empresas estatais federais para 2002. No entanto, não foi possível determinar o
quanto o superávit inicialmente previsto das estatais será diminuído em 2002. É
preciso lembrar, porém, que a maior parte do resultado das estatais advém da
PETROBRAS, cujas receitas se beneficiam da desvalorização cambial e também
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do aumento do preço internacional do barril de petróleo. Portanto, é incerta a
forma pela qual os recentes acontecimentos na área de energia afetarão o
resultado consolidado das estatais.

Prerrogativas constitucionais e autonomia financeira e orçamentária dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público — asseguramos que as
alterações decorrentes dos créditos adicionais aprovados até 30 de junho de 2001
e relativos aos Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União
sejam incluídas nos limites de outras despesas correntes e de capital em 2002,
para efeito de elaboração de suas respectivas propostas orçamentárias.

Duas importantes alterações foram procedidas por esta Relatoria:
suprimimos, em atendimento a inúmeras emendas apresentadas, a vedação ao
aumento do valor global dos projetos de lei de orçamento e de créditos adicionais
e incluímos a obrigatoriedade do encaminhamento dos projetos de lei relativos a
créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e
do Ministério Público da União, com indicação dos recursos compensatórios,
exceto os recursos destinados a pessoal e dívida, que deverão ser encaminhados
ao Congresso Nacional no prazo máximo de até trinta dias, a contar da data do
pedido.

Transferências voluntárias da União para Estados, Distrito Federal e
Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Peço à Assessoria que fale
um pouco mais baixo, porque não há quem consiga ouvir a leitura do relatório feita
pela nobre Deputada.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Propomos aprimoramentos no que
tange ao disciplinamento das transferências voluntárias da União para Estados,
Distrito Federal e Municípios, previsto no art. 33 do PLDO/2002:
- redução das exigências de contrapartida para os Municípios de pequeno porte,

inciso II, alínea "a", inciso I e II;
- aumento da publicidade, via Internet, de informações relativas aos convênios, a

serem fornecidas pelos órgãos responsáveis pelas transferências;
- dispensa das exigências relativas a convênios, para as transferências relativas

aos programas Dinheiro Direto na Escola, Alimentação Escolar, Apoio a
Estados e Municípios para a Educação Fundamental de Jovens e Adultos,
todos sob a responsabilidade do Ministério da Educação.
Obrigação antecipada de gasto com ações específicas — FUNDEF e Irrigação:

Inúmeras emendas solicitaram a inclusão de dispositivos indicando ou mesmo
obrigando o atendimento de despesas em áreas específicas da seguridade social.
Reconhecemos o mérito das iniciativas, entretanto, a par de aprimorarmos o
Anexo de Metas e Prioridades, pois ali é que devem ser fixadas as ações julgadas
relevantes pelos Srs. Parlamentares, deixamos ao processo orçamentário
propriamente dito a tarefa de otimizar a alocação dos escassos recursos federais.
Todavia, recomendamos a inclusão de dispositivo quanto ao FUNDEF e à
irrigação — art. 42 do ADCT —, por já constarem da LDO/2001 e serem de origem
constitucional.
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Agências financeiras oficiais de fomento: consideramos oportuno, ademais,
incluir o financiamento de investimentos em geração e transmissão de energia
elétrica como prioridade para o BNDES, assim como apoio a programas relativos
à eficiência no uso das fontes de energia.

Despesas com pessoal e encargos sociais: os recursos para a revisão geral
de pessoal, previstos no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, e a
excepcionalidade para as despesas com pessoal e encargos sociais da Justiça
Eleitoral, em face da realização de eleições gerais no ano de 2002, poderão
constar na lei orçamentária, em categoria de programação específica.

Em razão da tramitação de projeto de lei tratando da questão do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, acrescentamos inciso ao art. 51 do PLDO/2002,
referente ao rol de autorizações a serem incluídas na Lei Orçamentária para a
emissão de títulos públicos federais. Incluiu-se aquela relativa à eventual
participação do Tesouro Nacional no pagamento dos expurgos dos índices de
correção do FGTS, ocorridos nos Planos Verão e Collor I, em montante suficiente
para atender às determinações legais que regulamentarem o assunto.

Alterações na legislação tributária: incluímos no texto do substitutivo
vedação à inclusão no projeto de lei orçamentária para 2002, como receita
condicionada, dos efeitos de propostas de alteração legislativa cujos recursos
sejam destinados ao custeio de despesa com pessoal e seus encargos.

Programação orçamentária e limitação de empenho e movimentação
financeira (contingenciamento): a Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza a LDO
prever outras despesas, que não aquelas obrigatórias por força da Constituição ou
de lei, que ficarão imunes à limitação de empenho e de movimentação financeira,
mesmo sendo necessário o contingenciamento. Escapam a essa limitação, se a
receita reestimada na execução vier a ser igual ou superior ao previsto na
proposta orçamentária, as dotações constantes da proposta, relativas às despesas
com ações vinculadas às funções saúde, educação e assistência social. O mesmo
ocorre para as atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público.

Aprimoramos o relatório que o Poder Executivo deverá encaminhar ao
Congresso Nacional justificando, com memória de cálculo das reestimativas, a
necessidade de limitar empenho e movimentação financeira, acrescendo
elementos mínimos que permitirão ao Legislativo uma apreciação correta. O
relatório será apreciado pela Comissão Mista.

Trazemos inovações a respeito da programação financeira do Poder
Executivo. O cronograma anual de desembolso contemplará as metas
quadrimestrais para o resultado primário e bimestrais de realização de receitas,
distinguindo-se as de natureza não financeira das financeiras, com a separação
das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal das demais. Exige-
se o destaque das receitas resultantes do combate à sonegação e à elisão fiscal,
admitindo-se que devam crescer em 2002, e da cobrança administrativa e da
dívida ativa.
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Obras com indícios de irregularidades — no trato da matéria foi incluído
dispositivo prevendo que:
- as obras constantes do orçamento de investimento das estatais constarão do

rol de obras a serem fiscalizadas pelo TCU, dado o volume de recursos que as
mesmas recebem;

- o TCU disponibilizará em sua página na Internet o relatório consolidado de
atualização das informações referentes a obras irregulares;

- o Congresso Nacional terá competência para suspender a execução de obras
em que tenham sido constatados indícios de irregularidades graves ao longo
do exercício financeiro; e

- a constituição de grupo de trabalho, com representantes dos três Poderes e do
Ministério Público da União para estabelecer procedimentos relativos ao
ingresso de todos os órgãos e entidades no SIASG — Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais.

Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Parlamentares para a leitura do
adendo ao substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4, de 2001, do Congresso
Nacional.

No art. 7, os incisos IX e XI, onde se lê
IX - ao pagamento de precatórios judiciários, que
constarão das unidades orçamentárias responsáveis
pelos débitos e de sentenças judiciais transitadas em
julgado consideradas de pequeno valor, que constarão
da programação de trabalho dos respectivos tribunais;
..........................................................................................

.
XI - ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas
em julgado consideradas de pequeno valor; e...

Leia-se:
IX - ao pagamento de precatórios judiciários, que

constarão das unidades orçamentárias responsáveis
pelos débitos;
..........................................................................................

.
XI - ao cumprimento de sentenças judiciais

transitadas em julgado consideradas de pequeno valor,
que constarão da programação de trabalho dos
respectivos tribunais; e...

No art. 8º, § 10, mantida a redação do substitutivo, passa a ser remunerado
para 11, conforme segue:

§ 11 O projeto de lei orçamentária atualizará a
estimativa da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado, considerando os
acréscimos de receita resultantes do crescimento da
economia e da evolução de outras variáveis que
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implicam aumento da base de cálculo, bem como de
alterações na legislação tributária, e demonstrará sua
utilização, de forma compatível com os anexos
previstos no § 2º do art. 2º e do art. 59.

No § 3º do art. 20, onde se lê:
§ 3º A compensação de que trata o art. 18, § 2º,

quando da criação ou aumento de despesas
obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos
Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público
da União, poderá ser realizada a partir do
aproveitamento da margem de expansão do art. 4º, §
2º, V, da Lei Complementar nº 101, de 2000, desde que
observado:
..........................................................................................

..
Leia-se:

§ 3º A compensação de que trata o art. 17, § 2º,
da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da
criação ou aumento de despesas obrigatórias de
caráter continuado, no âmbito dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Ministério Público da União, poderá ser
realizada a partir do aproveitamento da margem de
expansão do art. 4º, § 2º, V, da mesma Lei
Complementar, desde que observado:
..........................................................................................

...
No art. 21, onde se lê:

 Art. 21. A alocação dos créditos orçamentários
será feita diretamente à unidade orçamentária
responsável pela execução das ações correspondentes,
ficando proibida a consignação de recursos a título de
transferência para unidades integrantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 167,
inciso VI, da Constituição, não impede a
descentralização de créditos orçamentários entre
unidades orçamentárias do mesmo órgão orçamentário,
para execução de ações de responsabilidade da
unidade descentralizadora.

Leia-se:
Art. 21. A alocação dos créditos orçamentários

será feita diretamente à unidade orçamentária
responsável pela execução das ações correspondentes,
ficando proibida a consignação de recursos a título de
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transferência para unidades integrantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 167,
inciso VI, da Constituição, não impede a
descentralização de créditos orçamentários, para
execução de ações de responsabilidade da unidade
descentralizadora.

No art. 23, onde se lê:
Art. 23..............................................................................
§ 4º..................................................................................

I - nos precatórios não-alimentícios, os créditos
individualizados, cujo valor for superior à R$ 5.181,00
(cinco mil, cento e oitenta e um reais), ou outro que vier
a ser definido em lei, serão objeto de parcelamento em
até dez parcelas iguais, anuais e sucessivas,
estabelecendo-se que o valor de cada parcela não
poderá ser inferior ao valor de R$ 5.181,00 (cinco mil,
cento e oitenta e um reais), excetuando o resíduo, se
houver;

............................................................................
III - parcela a ser paga em 2002, decorrente do

valor dos precatórios parcelados nos exercícios de
2000 e 2001; e

§ 5º Para cumprimento do disposto no inciso III
do parágrafo anterior, as entidades da Administração
indireta deverão enviar à Secretaria referida no § 1º
deste artigo, no prazo estabelecido no § 1º deste artigo,
a relação dos precatórios parcelados no exercício de
2000, especificando número do precatório, nome do
beneficiário e o valor a ser pago no exercício de 2002.

§ 6º A atualização monetária dos precatórios
determinada no § 1º do art. 100 da Constituição
observará, no exercício de 2002, à variação do Índice
de Preços ao Consumidor — Série Especial (IPCA-E),
divulgado pelo IBGE.

...............................................................................
§ 8º As requisições dos créditos de pequeno valor, de
qualquer natureza, com prioridade para os de natureza
alimentícia, nos termos do § 3º do art. 100 da
Constituição Federal, como previsto no art. 7º, IX, serão
feitas pelo juiz de execução diretamente ao Tribunal
competente, que, para a efetivação do pagamento,
organizará as requisições em ordem cronológica,
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contendo os valores discriminados por benefíciário e
natureza alimentícia e não alimentícia.

Leia-se:
Art. 23................................................
§ 4º....................................................
 I - nos precatórios não-alimentícios, os créditos

individualizados, cujo valor for superior à R$5.181,00
(cinco mil, cento e oitenta e um reais), ou outro que vier
a ser definido em lei, serão objeto de parcelamento em
até dez parcelas iguais, anuais e sucessivas,
estabelecendo-se que o valor de cada parcela não
poderá ser inferior ao valor de R$5.181,00 (cinco mil,
cento e oitenta e um reais) ou outro que vier a ser
definido em lei, excetuando o resíduo, se houver;

III - parcela a ser paga em 2002, decorrente do
valor parcelado dos precatórios nos exercícios de 2000
e 2001; e...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Solicitamos aos senhores
membros da Comissão que conversem um pouco mais baixo para que possamos
ouvir o relatório da nobre Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Continuo o leitura, Sr. Presidente.
§ 5º Para cumprimento do disposto no inciso III

do parágrafo anterior, as entidades da Administração
indireta deverão enviar à Secretaria referida no § 1º
deste artigo, no prazo estabelecido no § 1º deste artigo,
a relação dos precatórios parcelados nos exercícios de
2000 e 2001, especificando número do precatório,
nome do beneficiário e o valor a ser pago no ano de
2002.

§ 6º A atualização monetária dos precatórios,
determinada no § 1º do art. 100 da Constituição e das
parcelas resultantes da aplicação do art. 78 do ADCT,
observará, no exercício de 2002, à variação do Índice
de Preço ao Consumidor — Série Especial (IPCA-E),
divulgado pelo IBGE.
..................................................................................

§ 8º As requisições dos créditos de pequeno
valor, de qualquer natureza, nos termos do § 3º do art.
100 da Constituição Federal, como previsto no art. 7º,
IX, serão feitas pelo juiz da execução diretamente ao
Tribunal competente, que, para a efetivação do
pagamento, organizará as requisições em ordem
cronológica contendo os valores discriminados por
beneficiário e natureza alimentícia e não alimentícia.
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No art. 55, leia-se:
Art. 55....................................................................
§ 1º Os recursos para a revisão geral de pessoal

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição e a
excepcionalidade para as despesas com pessoal e
encargos sociais face à realização das eleições gerais
no exercício de 2002 poderão constar da lei
orçamentária em categoria de programação especifica.

No art. 65, leia-se:
Art. 65. Até trinta adias após a publicação da lei

orçamentária anual, as unidades orçamentárias,
inclusive as do Poder Judiciário, discriminarão no SIAFI
a relação dos precatórios incluídos em suas respectivas
dotações orçamentárias, especificando a ordem
cronológica dos pagamentos e os respectivos valores a
serem pagos.

No § 2º do art. 63, leia-se:
§ 2º O Poder Executivo, quando solicitado por

deliberação do Plenário do órgão colegiado do Poder
Legislativo, oferecer, no prazo máximo de noventa dias,
a estimativa de renúncia de receita ou subsídios
técnicos para realizá-la.

No art. 67, leia-se:
Art. 67. Caso seja necessária a limitação do

empenho das dotações orçamentárias e da
movimentação financeira para atingir a meta de
resultado primário prevista no art. 18 desta Lei,
conforme determinado pelo art. 9º da Lei Complementar
nº 101, de 2000, será fixado, separadamente,
percentual de limitação para o conjunto de "projetos" e
"atividades" e "operações especiais", calculado de
forma proporcional à participação dos Poderes e do
Ministério Público da União no total das dotações
iniciais constante da lei orçamentária de 2002, em cada
um dos citados conjuntos, excluídas:

I - as despesas que constituem obrigação
constitucional ou legal de execução, conforme anexo
previsto no art. 2º, § 2º, desta lei;

II - as dotações constantes da proposta
orçamentária, desde que a nova estimativa de receita,
demonstrada no relatório de que trata o § 3º deste
artigo, seja igual ou superior àquela estimada na
proposta orçamentária, destinadas às:
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a) despesas com ações vinculadas às funções saúde,
educação e assistência social, não incluídas no inciso I;
e

b) "atividades" dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Ministério Público da União.
..........................................................................................

§ 2º Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da
União, com base na informação de que trata o § 1º, publicarão
ato, até o final do mês subseqüente ao encerramento do
respectivo bimestre, estabelecendo os montantes disponíveis
para empenho e movimentação financeira em cada um dos
conjuntos de despesas mencionados no caput deste artigo.

§ 3º O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, no mesmo prazo previsto no § 1º
deste artigo, relatório que será apreciado pela
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da
Constituição, contendo:

I - a memória de cálculo das novas estimativas
de receitas e despesas, e demonstrando a necessidade
da limitação de empenho e movimentação financeira
nos percentuais e montantes estabelecidos;

II - a revisão das projeções das variáveis de que
trata o anexo de Metas Fiscais desta lei;

III - a justificação das alterações de despesas
obrigatórias e as providências quanto à alteração da
respectiva dotação orçamentária;

IV - os cálculos da frustração das receitas não
financeiras, que terão por base demonstrativos
atualizados de que trata o item VII, alíneas "h" e "i", do
anexo de informações complementares, e
demonstrativos equivalentes, no caso das demais
receitas, justificando os desvios em relação à
sazonalidade originalmente prevista;

V - a estimativa atualizada do superávit primário
das empresas estatais, acompanhada da memória dos
cálculos para as empresas que responderem pela
variação.

§ 4º O não pronunciamento da Comissão Mista,
decorridos quinze dias do prazo previsto no § 3º deste
artigo, implicará a admissão do relatório enviado pelo
Poder Executivo.

No § 1º do art. 72, leia-se:
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§ 1º No caso do Poder Executivo, ato referido no caput e os que
o modificarem conterão:

...............................................................................
...

Acrescente-se no art. 73 o seguinte parágrafo único:
Art.

73......................................................................
Parágrafo único. Fica facultada à Justiça Federal

a elaboração e a publicação do relatório de que trata o
caput deste artigo em nível de órgão orçamentário, nos
termos do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

No parágrafo único do art. 85, leia-se:
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, o
Tribunal de Contas da União disponibilizará para os órgãos
setoriais de planejamento e orçamento, até 1º de agosto, a
relação das obras, de acordo com a lei orçamentária para 2001,
e seus contratos fiscalizados.
No inciso III do art. 86, leia-se:

III - do Supremo Tribunal Federal, de cada um
dos tribunais superiores e do Conselho da Justiça
Federal, no âmbito do Poder Judiciário;

No anexo — Relação das Informações Complementares ao Projeto de Lei
Orçamentária de 2002, leia-se:

I - critérios utilizados para a discriminação na
programação de trabalho do código identificador de
resultado primário previsto no art. 14 desta lei;

No anexo — Relação das Informações Complementares ao Projeto de Lei
Orçamentária de 2002, leia-se:

XXX - evolução dos resultados primários das empresas
estatais federais nos dois últimos anos, destacando as
principais empresas das demais, a execução provável
para 2001 e a estimada para 2002, separando-se, nas
demais despesas, as correspondentes a investimentos.

Republica-se, em anexo, o Demonstrativo de Benefícios Tributários e
Beneficiários (Art. 4º, § 2º, Inciso V, da Lei Complementar nº 101, de 2000), para
correção de erro material, conforme Mensagem nº 323/2001-CN (546 na origem)
do Poder Executivo.

O anexo previsto no § 2º do art. 2º passa a ter a seguinte redação:
I - Das despesas obrigatórias de caráter continuado.

- Alimentação escolar;
- Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar da rede cadastrada;
- Atendimento assistencial básico;
- Concessão de subvenção econômica;
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- Concessão de subvenção econômica ao preço do óleo diesel ;
- Contribuição à previdência privada;
- Dinheiro direto na escola;
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;
- Garantia do padrão mínimo de qualidade — Complementação da União ao

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;
- Incentivo financeiro aos Municípios habilitados à parte variável do Piso de

Atenção Básica para a Saúde da Família;
- Incentivo financeiro a Municípios habilitados à parte variável do Piso de

Atenção Básica para assistência farmacêutica;
- Incentivo financeiro a Municípios habilitados à parte variável do Piso de

Atenção Básica — Vigilância Sanitária;
- Incentivo financeiro a Municípios habilitados à parte variável do Piso de

Atenção Básica — ações de prevenção e controle de doenças transmissíveis;
- Incentivo financeiro a Municípios habilitados à parte variável do Piso de

Atenção Básica — carências nutricionais;
- Indenizações e restituições relativas ao PROAGRO;
- Pagamento de benefício de prestação continuada à pessoa idosa;
- Pagamento de benefício de prestação continuada à pessoa portadora de

deficiência;
- Pagamento de benefício de abono salarial;
- Pagamento de seguro-desemprego;
- Despesas que constituem obrigação constitucional da União.

Alicerçados nas razões e argumentos expendidos em nosso Relatório, somos
pela aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001 (Projeto
de Lei nº 4, de 2001, do Congresso Nacional), na forma do Substitutivo que
submetemos à elevada consideração dos Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Está aberta a discussão
da matéria e iniciado o prazo para a apresentação de destaques.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Comunico a V.Exa. que o

Presidente da Casa, após ouvir a Mesa do Senado Federal, acatou consulta que
levantei durante a discussão. Como o Regimento Comum é omisso, as Mesas do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados entendem que, instalada a Ordem
do Dia, fica proibido o funcionamento da Comissão. Faço esta comunicação
porque não levantei questão de ordem, mas fiz uma consulta formal à Mesa da
Câmara dos Deputados, que, por sua vez, ouvir a Mesa do Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - É pratica desta Comissão

encerrar a reunião sempre que tem início a Ordem do Dia, salvo quando há
acordo. Permanece essa praxe nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, foi essa a
questão que formulei e, no meu entendimento, existe uma preliminar, porque
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mudamos o horário da Ordem do Dia na Casa. Tomei a liberdade de fazer essa
consulta informalmente à Mesa, que também informalmente consultou a Mesa do
Senado Federal. Então, estou comunicando o resultado da consulta. Quero deixar
transparente a minha posição nesta Comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O pedido de V.Exa. será

atendido.
O primeiro orador inscrito é o Deputado Ricardo Barros.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma

retificação: na página 7, li o § 4º como parte do substitutivo, no entanto ele está
suprimido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Cada orador terá o prazo
de cinco minutos para as suas considerações.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sra. Relatora,

Deputada Lúcia Vânia, gostaria, inicialmente, de fazer um elogio ao trabalho de
V.Exa., nobre Relatora, que se esforçou para cumprir os prazos estabelecidos e
para conciliar as divergências que até hoje persistiam entre os partidos da base —
e pudemos ver sanadas, as mais graves pelo menos — especialmente na questão
da saúde e na questão do superávit. Hoje, o Líder Inocêncio Oliveira fez um
pronunciamento em plenário concordando com a manutenção do superávit de 31
bilhões, posição fundamental para a estabilidade econômica e credibilidade da
política fiscal e para que soframos o menor reflexo possível da crise argentina, que
já está nos afetando, mas que esperamos seja transitória.

Certamente, com a decisão desta Comissão e do Plenário do Congresso
Nacional, mantendo o superávit de 31 bilhões para o cumprimento das metas
estabelecidas pelo Governo, daremos importante sinal para o mercado e para o
mundo político de que o País continua determinado na tarefa de realizar o ajuste
fiscal e cumprir seus compromissos, para que possamos continuar recebendo
investimentos e colocando nossos títulos a juros razoáveis, enfim, para que
possamos manter a estabilidade econômica que, com muita determinação e
seriedade, o Presidente Fernando Henrique e sua equipe econômica vêm
assegurando com o apoio desta Comissão, que, anualmente, tem aprovado os
superávits necessários para a redução das dívidas interna e externa. Não fossem
os superávits, certamente a dívida mobiliária nacional seria muito maior.

Temos também de registrar a posição da Relatora ao ter tratar, no seu
Relatório, de assuntos importantes como o salário mínimo, o reajuste salarial do
servidor público, a questão da flexibilização do superávit, visando a permitir que as
estatais invistam no setor elétrico, se for esta a solução apresentada pelo
Conselho Gestor da Crise Energética.

Ao relatório foram apresentados mais de 480 destaques. Sabemos do
intenso trabalho que a Relatora Lúcia Vânia ainda terá para conciliar a visão
diferenciada que cada Parlamentar desta Comissão tem quanto à forma final da
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, nós, que acompanhamos
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solidariamente o trabalho de S.Exa., percebemos a sua dedicação na tentativa de
fazer o melhor possível.

A leitura do Relatório e do Adendo ao Substitutivo permite-nos concluir que,
de fato, foi o melhor trabalho possível, porque o entendimento de que as
divergências deveriam ser sanadas de forma cabal acabou obtendo o apoio
também dos Líderes, inclusive dos Partidos da base aliada, que consolidaram a
posição expressa no Relatório, o que demonstra esforço da Relatora em ouvir o
maior número de pessoas possível para elaborá-lo, tanto que houve convergência,
especialmente nas questões mais polêmicas.

Portanto, fica registrado nosso voto de louvor à nobre Relatora e ao
Presidente da Comissão, que conseguiu, com determinação, manter os prazos.
Esperamos votar na próxima semana, no plenário do Congresso Nacional, a LDO
dentro do prazo legal, mantendo assim o recesso parlamentar, que também é uma
ação de credibilidade.

Lembrem-se os Srs. Parlamentares de que, quando votamos nesta
Comissão, sob a presidência do Deputado Alberto Goldman, o Orçamento da
União para o atual exercício entre o Natal e o Ano Novo do ano passado, aquela
atitude ensejou a reavaliação do Risco Brasil para melhor por diversos organismos
internacionais.

Então, quando demonstramos a preocupação de votar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias no prazo constitucional, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização e no Congresso Nacional dão ao mercado, aos
organismos internacionais e aos brasileiros a sensação de que têm Parlamento
responsável. E essa sensação é cada dia mais real, porque estamos mostrando
que somos exemplo e podemos dar o exemplo. Está hoje o Presidente Aécio
Neves anunciando que conseguiu reduzir em 41,9% o consumo de energia
elétrica da Câmara dos Deputados. Propôs-se a reduzir em 35% e conseguiu
41%, que é simbólico e constitui mais exemplo, porque mostramos eficiência no
exercício parlamentar.

Parabenizo, portanto, o Presidente, a Relatora, os Líderes e todos os
membros desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, chamam-me a atenção, no substitutivo apresentado, algumas
questões.

 A nobre Relatora foi bem objetiva quando rejeitou todas as emendas de
Parlamentares que pretendiam incluir ações não previstas no PPA ou no
Orçamento. Porém, concordo com V.Exa., no art. 19 deixa-se essa prerrogativa
para o Poder Executivo. O Poder Executivo pode incluir — Deputado não pode,
mas o Governo pode — no Orçamento programação que não consta do PPA.

Acho que esse tratamento, como outras questões mais objetivas, reflete
uma postura de recuo frente à necessidade de afirmação do Poder Legislativo.
Vejo, nesse Adendo, uma norma com que não posso concordar: "O não
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pronunciamento da Comissão Mista, decorridos quinze dias do prazo previsto (...),
implicará admissão do relatório enviado pelo Poder Executivo". Basta a maioria do
Governo — sequer precisamos vir aqui para discutir — não vir aqui e estão
aprovados os relatórios do Poder Executivo.

Considero, nobre Relatora, que esses aspectos talvez sejam secundários
na lei, mas refletem uma posição. O Poder Legislativo vai-se transformando cada
vez mais em algo acessório. Vai-se tornando insignificante.

Passo a tratar, então, de algumas questões que considero mais
importantes. Discordo da concepção de margem de expansão e acho que deve
ser feita uma discussão sobre a questão. Vou retomar essa discussão. Quando foi
incluída "margem de expansão" das despesas obrigatórias de caráter continuado
na LRF, isso foi feito para abrir uma brecha além do art. 17. Não foi, como diz o
Relatório, para confirmar o art. 17. Não foi, repito. Digo isso porque participei da
discussão sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Determinar, como é dito aqui, é
dar uma margem de poder ao Executivo. Se isso vale, se a margem de expansão
é apenas o crescimento da economia, não poderíamos ter dado aumento no
salário mínimo, pois foi colocado como margem de expansão o combate à
sonegação.

Por que apenas o crescimento na economia como margem? E o combate à
sonegação? E a melhora da máquina de arrecadação? Não podem ser incluídas,
como está aqui explicitamente: "Não pode haver margem de expansão sem
previsão de ocorrência de pelo menos uma dessas hipóteses(...)".

Então, queria manter essa discussão. Acho que houve avanço, a correção
da tabela do Governo representa um avanço, porque não podemos nos prender à
concepção de que a margem de expansão é única e exclusivamente o
crescimento da economia, o crescimento do PIB.

Sobre as outras questões, vou apenas marcar minha posição, que vai ser
expressa também pelo voto e pelo debate dos destaques.

Incluí, nobre Relatora, algo simples. O Governo poderia vetar, mas era uma
marcação de posição. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que os entes
que compõem a Federação são obrigados a cobrar todos os impostos
estabelecidos na Constituição — acho isso positivo —, e com penalidades. Com
penalidades, repito.

No art. 11 determina-se: "Constitui requisito essencial da responsabilidade
na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos
da competência constitucional do ente da Federação". E há punição, sim: "É
vedada a realização de transferência voluntária". Só que isso só vale para baixo,
não vale para a União. Tentei obrigar que a União cobrasse os impostos que a
Constituição manda, como é o caso do imposto sobre grandes fortunas, obrigação
estabelecida na emenda do Fundo contra a Pobreza. Fiz uma emenda singela
sobre a obrigatoriedade da cobrança, mas também não foi aceita.

A questão da saúde, nobres Deputados, não é de somenos importância.
Chamo a atenção de V.Exas. para o fato de que não se trata de aumentar ou não
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os recursos para a saúde. Vamos votar contra uma tramóia feita contra o
Congresso Nacional, Prefeitos e Governadores.

Pergunto a cada Deputado, a cada Senador aqui presente: como se votou a
emenda da saúde para a União? Era o orçamento do ano anterior mais a variação
do PIB. Todo mundo sabe disto. Mas se fez uma falseta com o Congresso
Nacional. Encaminha-se uma emenda constitucional com uma palavra dúbia ;
depois, o Ministro da Fazenda pede uma interpretação restrita e tira da saúde 6
bilhões de reais.

O que devemos discutir é o que votamos. Ou vamos permitir essa manobra
solerte, essa atitude mesquinha, feita à socapa, de enganar os outros? Ninguém
pode confiar em ninguém. Eles mandam uma emenda sabendo que depois vão
dar a interpretação que bem querem e a Advocacia-Geral da União vai tirar 6
bilhões da área da saúde, e deixa o crescimento da arrecadação da saúde para
Prefeitos e Governadores. E a União se safa, porque há o superávit primário.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, pessoas
desqualificadas agem assim. Deveríamos fazer a nossa interpretação e rejeitar
esse tipo de conduta, que não deve ter guarida no nosso universo político. Vamos
enfrentar o debate. Que, então, não se aprove a emenda. Mas aprovar de forma
enganosa para depois dar rasteira, isso não é certo.

Em relação ao superávit primário, temos de fazer uma discussão geral.
Pergunto: pode a LDO, em plena crise de energia, não tratar desse tema? Pode.
Não está tratando. Entre as metas e prioridades do ano de 2002, como tratamos
da crise energética? Não tratamos. Por que não o fazemos, Srs. Parlamentares?
O Governo alega que não preparou ainda as suas prioridades. Não é bem isso. É
que ele não quer mudar sua política. Ele sabe quais são as prioridades, sim: tem
de fazer um outro "Linhão" de Tucuruí para o Nordeste. Ou não? Tem de ampliar a
transmissão do Sul para o Sudeste. Ou não? Todo mundo sabe disso. O Governo
não sabe? Claro que sabe, mas não quer mudar a sua política, porque a sua
política é de geração de superávit e porque os compromissos com o setor
financeiro são mais importantes do que os compromissos com a Nação. Por que
não alterar, por que não incluir nas metas e prioridades?

É uma vergonha o Congresso Nacional permitir isso. É a política do
Governo. O Congresso Nacional, ao aprovar tais medidas, vai dizer: "Não, é a
minha política, é a política dos Parlamentares". É por isso que os Parlamentares
vão votar nominalmente, para dizerem: "Não, é a minha política, não há geração
de energia, não há transmissão de energia, não podemos elencar, nas
prioridades, essas medidas".

Será admissível discutirmos a lei orçamentária do próximo ano sem
discutirmos o aumento real do salário mínimo? É uma política. E onde vai ser
discutido o aumento real? É na lei orçamentária? Se não obrigar a fazer agora,
não há orçamento que possa preencher isso.

Essa é a lição que aprendemos no ano passado. Destinamos o dinheiro das
nossas emendas para aprovar o aumento real do salário mínimo, porque se tornou
um problema político. Se não colocarmos na LDO, a nossa margem de manobra
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fica muito restrita. Como vamos arranjar, para suplementar o salário mínimo, 3
bilhões de reais ou 5 bilhões de reais? Então, não vai haver aumento real de
salário mínimo? Vamos discutir na LDO? Vamos discutir o aumento salarial do
servidor?

Sinceramente, nobre Relatora, a emenda que V.Exa. faz para o servidor, e
ainda corrige, é inócua. Antes, V.Exa. dizia, no art. 55: "Os recursos necessários
ao atendimento do reajuste geral de pessoal (...) constarão do projeto de lei
orçamentária". Claro que têm de constar do projeto de lei orçamentária. Já o
considerava restrito. Com a emenda, ficou pior ainda. "Os recursos (...) poderão
constar da lei orçamentária". O próprio Governo diz que vai dar o aumento, vai
respeitar a decisão do Supremo.

Sr. Presidente, vamos apresentar destaques e vamos discutir objetivamente
a questão da dívida. Devemos questionar: a política de gerar superávits primários,
de conter investimentos para garantir a estabilidade da relação dívida pública/PIB
dá certo ou não? Não dá certo. Agrava o desajuste fiscal, porque, com a crise da
energia por falta de investimento, vai reduzir o crescimento da economia, vai
diminuir a arrecadação, vai piorar o resultado fiscal. E as conseqüências para os
Estados e os Municípios? Quanto vão perder de arrecadação? E, como estão
todos enquadrados na LRF, como vai ficar esse enquadramento, com menos
arrecadação?

Essa política não deu certo. Setores do Governo reconhecem isso. Não deu
certo, repito. E vamos aqui dizer: "Deu certo. Vamos continuar nessa política".
Ora, e as afirmações que se fazem de que temos de diminuir a dívida? A política
fiscal não agüenta a nossa política cambial. O dólar foi para R$2,47 ou R$2,50. O
Banco Central, no ano passado, pagou 8 bilhões de reais de juros. Este ano, até o
mês de abril, pagou 11 bilhões de reais — em quatro meses. E vamos tirar de
onde para manter estável essa relação dívida/PIB? Vamos acabar com o País
para mantê-la estável? Essa é a prioridade única. Cada Parlamentar vai votar a
favor disso ou não, é voto nominal.

Por último, serei contra a receita condicionada, porque já fui enganado uma
vez. Não vou deixar que me enganem de novo. V.Exas. sabem se a emenda da
contribuição dos inativos vai ser aprovada este ano? Não vai ser aprovada, a
Comissão está parada. Mas ele vai mandar a emenda. E vai incluir. E, como não
vai ser aprovada, vai ter de cortar. A Relatora disse muito bem: "Mas eu coloquei
uma exceção para a emenda dos inativos". Colocou-a em separado, do jeito para
o Governo vetar. Toma-se por base que 1 bilhão ou 2 bilhões das nossas
emendas, como foi feito neste ano, e esses recursos vão ser contingenciados
porque não foi aprovada a emenda dos inativos.

Mais ainda: para a CPMF, 7 bilhões de reais. Vão fazer um orçamento
irreal. Sete bilhões a mais de CPMF. Todas as emendas vão estar lá. Quando
chegar a hora, tem de aprovar. E cria-se, para a sociedade, uma imagem irreal do
último ano do Governo, porque não existem esses recursos. E coloca-se como
receita condicionada seis meses depois de aprovado o orçamento? Seis meses. O
próximo é daqui a um ano. Vamos ter um orçamento condicionado em um ano.
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Quanto à receita condicionada, fomos lenientes. Era uma coisa positiva,
fizemos alguns projetos. Mas, depois que começou a haver cedência, isso é
contra o Congresso Nacional. Portanto, vou ser contra a receita condicionada, vou
ser contra esse superávit primário, vou discutir cada um desses pontos; vamos ter
argumentos para debater essa questão.

A única coisa que considero importante levar em conta é que o Congresso
Nacional tem de se afirmar ao discutir esses problemas, pois é a voz do povo que
ouvimos quando vamos às nossas bases. Existe uma esquizofrenia hoje no País,
a separação brutal entre o Brasil real e o Brasil virtual, do dinheiro. Os
fundamentos são bons: neste primeiro quadrimestre, deveríamos gerar um
superávit de 11 bilhões; geramos superávit de 13 bilhões. Todos estão aplaudindo,
e o Brasil está parando. Só no setor público, no Governo Central, são 16 bilhões
de superávit. E todos aplaudem, ninguém faz nenhuma observação sobre isso.

A Casa do povo, que deveria levar em conta esses argumentos, não
aprofunda a discussão. Por quê? Acabamos de cumprir o acordo com o FMI e
produzimos um superávit maior ainda. Segundo a última revisão do acordo com o
FMI, o superávit seria reduzido, mas nós o estamos aumentando. É este o Brasil
que V.Exas. conhecem nos seus Estados?

Muito obrigado, nobre Presidente, pela complacência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra a Relatora.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Em primeiro lugar, gostaria de

agradecer ao Deputado Ricardo Barros e dizer da satisfação de tê-lo como
companheiro. S.Exa. acompanhou o nosso trabalho e sabe do esforço desta
Relatora e de todos os companheiros que se predispuseram a ajudar nesse
trabalho.

Ao Deputado Sérgio Miranda gostaria de dizer que aquele artigo referente
ao decurso de prazo foi retirado durante a leitura que fiz. Em relação à margem de
expansão, V.Exa. mesmo disse que procuramos avançar no que pudemos nessa
questão. Gostaria que V.Exa. acompanhasse a leitura § 11 do art. 8º, que
estabelece o seguinte:

§ 11. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da
margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado, considerando os acréscimos de receitas resultantes
do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis
que implicam aumento da base de cálculo, bem como de
alterações na legislação tributária, e demonstrará sua utilização,
de forma compatível com os anexos previstos no § 2º do art. 2º e
no art. 59.
Em relação ao imposto sobre grandes fortunas, procurei não fazer nenhuma

alteração no sistema tributário, uma vez que esta Casa está trabalhando no
sentido de modernizar o sistema como um todo. Achei por bem aguardar projeto
mais completo, para que não fizéssemos mais um remendo no nosso já combalido
sistema tributário.
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Em relação ao superávit, procuramos fazer esse relatório — e talvez V.Exa.
seja testemunha do nosso esforço — depois de ouvir diversos segmentos. Não
nos contentamos apenas em ouvir o Governo ou a Consultoria desta Casa. Fomos
buscar orientações e opiniões fora desta Casa e do nosso Estado. No entanto,
todos os especialistas que consultamos foram unânimes em dizer que seria
temerária, neste momento, qualquer avaliação dos indicadores macroeconômicos,
tendo em vista o momento que vivemos, em plena crise energética. O projeto do
Governo para enfrentá-la ainda não apresentou resultados. E estamos no pique de
uma crise envolvendo os nossos parceiros econômicos e não seria prudente, por
parte desta Relatoria, fazer qualquer alteração que pudesse complicar ainda mais
a já tumultuada situação econômica brasileira.

Em relação à receita condicionada, ao tirar a receita para os inativos, agi
com a firme convicção de quem acredita que ela não deve ser submetida à
discussão e votação. Se V.Exa. admite a idéia de que o Governo venha a vetar, é
um pensamento com o qual não comungo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Peço ao Plenário um
pouco silêncio, para tornar o nosso trabalho menos cansativo. E peço aos
oradores que cumpram o prazo de cinco minutos.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e

Srs. Parlamentares, nós que trabalhamos na Comissão Mista de Orçamento nos
habituamos a ouvir, sobretudo nos últimos meses do ano passado, das
autoridades econômicas e de planejamento — Presidente do Banco Central, Dr.
Armínio Fraga, Ministros da Fazenda, Dr. Pedro Malan, e do Planejamento, Dr.
Martus Tavares — a informação de que o Brasil havia resolvido todos os seus
problemas econômicos; que a economia estava firmada sobre pilares sólidos,
baseada em fundamentos corretamente ajustados que nos permitiriam enveredar
pelo caminho do crescimento sustentável. Esse foi um discurso enfático.

Quando indagamos se a economia brasileira ainda não mantinha
vulnerabilidade muito grande, sobretudo no que diz respeito às relações com o
exterior, obtivemos a informação de que os tempos de vulnerabilidade estavam
superados e que os prováveis problemas com a economia argentina e a famosa
aterrissagem da economia americana não seriam motivos para turbulência na
economia brasileira.

Pois bem. Alguns meses depois, talvez seis meses depois, estamos no pior
dos mundos, sofrendo profundamente devido à vulnerabilidade de nossa
economia. A taxa de câmbio é reveladora dessa situação. Estamos em um
caminho muito sério em relação às nossas contas com o exterior neste ano; estão
faltando aproximadamente 10 bilhões de dólares para fecharmos as nossas
contas, sobretudo no que diz respeito ao nosso déficit nas transações correntes
com o exterior. Se não bastasse isso, sofremos ainda o impacto gravíssimo da
crise energética e suas conseqüências sobre a economia brasileira.

Ouvi com atenção os argumentos de V.Exa. de que consultou diversos
especialistas do Governo, desta Casa e da sociedade e chegou à conclusão de
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que não há condições para trabalhar com segurança a previsão do cenário
macroeconômico brasileiro. Se não há perspectiva para se fixar um cenário, por
que manter o cenário fixado pelo Governo em dezembro do ano passado?

Penso que, tal como estamos trabalhando, essa Lei de Diretrizes
Orçamentárias honra a expressão já tornada clássica de que neste País
planejamento, diretrizes orçamentárias e lei de orçamento são peças de ficção. Na
verdade, estamos trabalhando com previsões que nos levam a números de receita
e despesa que não geram o necessário equilíbrio orçamentário para este País.

Na pior das hipóteses, se fosse do reconhecimento de V.Exa. e da Maioria
desta Casa, deveríamos estabelecer um prazo para esta Casa definir a Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Na medida em que trabalhamos com números fictícios,
conforme todos nós reconhecemos, sobre câmbio, juros, taxa de crescimento do
PIB, entre outros, não são plausíveis diante da realidade da economia brasileira. A
taxa de juros já disparou, está em 16,75%, e os agentes estão prevendo aumentos
maiores; o PIB deve decrescer 1,5% este ano, é praticamente certo. E isso vai
gerar conseqüências para a economia no ano que vem, já que a crise energética
deverá perdurar durante um bom período. Julgo ser inaceitável debatermos uma
LDO que nos oferece cenário macroeconômico absolutamente fictício, a exemplo
do superávit primário.

O Brasil está diante de muitos desafios. Por exemplo: nos setores de
energia elétrica e de transportes. O Ministro dos Transportes já advertiu o Governo
para a gravíssima situação de nossas rodovias, informando que necessitamos de
investimentos urgentes e inadiáveis para recuperar e expandir a nossa malha
rodoviária. Teríamos que trabalhar outras modalidades, a exemplo do transporte
ferroviário.

Temos desafios gigantescos para o ano que vem. O Governo afirmou que
pretende finalmente oferecer reajuste salarial aos servidores públicos federais,
depois de mais de seis anos. Precisamos concluir o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, que este ano disporá de 2 bilhões e 800 milhões de
reais; a Constituição determina que têm de ser previstos, pelo menos, 4 bilhões de
reais por ano. Só o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza necessitará de
mais 1 bilhão e 200 milhões de reais, pelo menos, para que seja cumprida a
norma constitucional que o criou.

Temos desafios na área de saúde; precisamos cumprir o que estabelece a
Emenda Constitucional nº 29, que prevê a expansão dos gastos de saúde. Há
também dispêndios com o aumento real do salário mínimo; a correção da tabela
do Imposto de Renda.

Como ficar esperando a reforma tributária, quando todas as iniciativas desta
Casa foram frustradas pela negativa do Governo que V.Exa. representa nesta
Casa, na condição de Relatora? É sabido que o Governo Federal não deseja a
reforma tributária. Então, vamos deixar de discutir o Imposto de Renda, a
obrigatoriedade fixada na Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual
impostos previstos na Constituição devem ser implementados pelo Governo
Federal? É norma da Lei de Responsabilidade Fiscal, tão defendida pelo Poder
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Executivo. O imposto sobre grande fortunas e o IPI sobre supérfluos são normas
definidas na emenda constitucional que criou o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza e já deveriam estar sendo regulamentadas, para que possamos prover
os recursos necessários.

Cito também os 18 bilhões de reais da CPMF. Como vamos resolver esse
problema? O Fundo Monetário Internacional, pelo qual este Governo tem tanto
apreço, está fazendo críticas contundentes à CPMF, determinando, como costuma
fazer em relação às economias emergentes como a nossa, que os impostos
provisórios sobre movimentações financeiras devem ser abolidos.

Na verdade, temos de fazer uma Lei de Diretrizes Orçamentárias que fixe
rumos e nos permita elaborar um orçamento para o próximo ano que dê conta
dessas realidades, tanto em relação a receitas quanto a despesas.

É inaceitável a velha ladainha de preservação do superávit primário, que
nos leva à crise de energia, à insuficiência de investimentos na área social, em
virtude de determinada relação PIB/dívida de 50%. Ninguém sabe de onde se tirou
esse parâmetro. Outras economias, a exemplo da italiana, trabalham com
relações dívida/PIB de 100%.

Não há norma, lei econômica ou compêndio econômico que determine
50%, sobretudo quando a manutenção fundamentalista desse superávit primário
está nos levando a verdadeiro caos no sistema econômico e social deste País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado, o tempo de
V.Exa. está esgotado. Peço a V.Exa. que conclua.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Pois não, Sr. Presidente. Solicito
apenas alguns segundos para encerrar.

Esta Casa deve refletir muito sobre o significado da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Antes de os Srs. Senadores e Deputados votarem mecanicamente
de acordo com a orientação do Governo, peço a todos que ponham a mão na
consciência, olhem ao redor a pobreza e a miséria que crescem neste País e o
caos econômico que se instala. Durante a tramitação da LDO poderemos definir
novas perspectivas e novos rumos, a fim de atender ao desejo do povo de ver a
economia crescer e a renda ser distribuída de maneira mais equânime.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o

Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, Sra. Relatora,

Deputada Lúcia Vânia, gostaria de cumprimentar V.Exa. pelo esforço que fez,
acredito que mais pela obrigação do que por suas convicções, na elaboração do
Relatório. Sei que V.Exa. tentou fazê-lo da melhor maneira possível.

Lamentavelmente, o Relatório reflete, no meu entendimento, o Governo
Fernando Henrique, faltando dois anos para sua conclusão. O Relatório não nos
indica rumos, não dá a contribuição que o Parlamento devia ao Governo, na
tentativa de prever o ano de 2002.

O meu sentimento é de frustração, não individual, mas coletivo. Sinto que o
Governo está perdido, pois não consegue fazer previsão de taxa de juros para o
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final do ano, câmbio, dívida e crescimento. Com certeza não será de 4,5% o
crescimento; com certeza a inflação não será de 4%; os juros que se espera
fiquem em 13,2% já estão em 16%. E estamos fazendo de conta que essa
realidade não existe, o que é muito ruim. Não estamos cumprindo nosso papel, ou
seja, orientar a elaboração do Orçamento.

Se tivesse de sintetizar numa frase o nosso papel, diria o seguinte: estamos
fazendo de conta que elaboramos uma norma para orientar a elaboração do
Orçamento.

Não quero fazer julgamento, muito menos crucificar alguém. Mas isso é
fruto de incapacidade, é lógico, da base do Governo, que não se dispõe a fazer
reflexão sobre o novo momento e readaptar seu papel.

Vou citar superávit como meta principal, mas principalmente o papel das
estatais. Foi constatado que a crise de energia, mais do que culpa de São Pedro,
é fruto do processo de privatização e principalmente da proibição de se investir no
setor. E agora o Governo prevê investimentos de 2 bilhões e 200 milhões de reais
em FURNAS, cujo Presidente, que até ontem era um dos seus Líderes, disse que
a empresa tem capacidade de investir 11 bilhões. No entanto, o Presidente da
República sinaliza com investimentos de 2,2 bilhões. Mantém a perspectiva de
superávit no setor das estatais grandes.

Vou repetir o que disseram outros companheiros: a previsão para três anos
é de 90 bilhões de superávit, o que não reduziu a nossa dívida. Pelo contrário,
estamos enfrentando o agravamento da crise e o comprometimento proporcional
da relação PIB/dívida.

Outra grave questão é a fraude no setor de saúde, já constatada, que
deixamos de tratar com a devida responsabilidade. Foi apresentada pela
Senadora Marina Silva emenda que trata do orçamento social. Os recursos do
orçamento social, é desejo nosso, não seriam reduzidos.

Pois bem. A emenda não foi acolhida. Vou apresentar Destaque de Votação
em Separado para que, pelo menos, não haja cortes nas áreas sociais. Até
amanhã veremos se essa redação foi modificada. Como está redigido, se a
Comissão Mista de Orçamento não deliberar sobre o assunto, de forma definitiva,
o item será considerado aprovado.

Quanto às outras questões levantadas pelos Deputados Jorge Bittar e
Sérgio Miranda — salário mínimo e reajuste salarial dos servidores públicos
federais —, precisaríamos tratar delas com mais precisão, sem fixar o valor do
salário mínimo. O Deputado Jorge Bittar falou sobre algo importante: se não
tratarmos dessas questões com responsabilidade agora, na votação do
Orçamento, no mês de dezembro, vamos ter a mesma preocupação de obter
recursos para garantir o salário mínimo. O Governo já deveria estar ser
preocupando em fazer isso no processo orçamentário original.

Não vou ficar repetindo o que já disseram. A minha grande preocupação é a
nossa falta de capacidade, ou de determinação, ou de coragem de fazer com que
a Lei de Diretrizes Orçamentárias realmente oriente a elaboração do Orçamento.

O Deputado Sérgio Miranda falou também sobre as receitas condicionadas.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. tem um minuto
para concluir.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Vou concluir em trinta segundos.
Temos de fazer previsão de receitas com maior clareza, identificar os poucos
recursos disponíveis e aplicá-los da forma mais correta.

Não vou me estender, falando do Senador que busca mais recursos para o
setor de transporte e outros, porque o próprio Ministro está dizendo que o próximo
setor a ir à falência será o de transporte. A privatização do setor hídrico pretendida
pelo Governo vai causar calamidade pública.

Vivemos período de muitas dificuldades. A minha preocupação é que a
Comissão Mista de Orçamento não dê conta de fazer esse debate e contribuir com
o Governo, que eu sinto bastante perdido neste momento, literalmente apagado.

Temos de ter mais lucidez, porque talvez tenhamos mais contribuições a
dar ao País do que a própria equipe econômica e o Poder Executivo, tendo em
vista as crises que vêm pegando o Governo de surpresa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o
Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sra. Relatora,
sinto-me contemplado com o que aqui já foi apresentado pelos Deputados Jorge
Bittar e João Coser, mas gostaria de falar sobre duas questões.

A área específica de minha atuação nesta Casa tem sido a educação, na
qual milito há muitos anos não só na qualidade de professor, mas também de
dirigente sindical. Uma das grandes preocupações que tenho, ao analisar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, é que mais uma vez este Governo não considera a
educação uma de suas prioridades.

Levando em conta os gastos com educação entre 1995 e 2000, verificamos
uma redução de 4% em termos reais. No Relatório de V.Exa., Sra. Relatora, e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, vemos que a previsão para 2002 é de queda
ainda maior nos gastos com educação, principalmente no que diz respeito às
instituições de ensino superior. No Relatório apresentado está prevista queda do
PIB de 1,5% para 1,3% nos gastos com o ensino superior. No que se refere às
instituições de ensino superior, a perda vai ser da ordem de 16%. Aproveito a
oportunidade para informar que será realizado hoje um encontro com a nova
direção da ANDIFES.

Além disso, há perda real no FUNDEF. Reconheço que V.Exa. inclui
dispositivo sobre a questão, mas que nada mais é do que obrigar o Governo a
cumprir a lei aprovada por esta Casa, ou seja, não pode estabelecer padrões
sobre o que quer gastar com o FUNDEF e, sim, seguir a regra de dividir a receita
pelo total de alunos matriculados.

V.Exa. acatou emenda de nossa autoria que obriga o Governo a cumprir a
Lei do FUNDEF, que desrespeitou desde a sua criação. Espero que o Governo
não vete novamente essas disposições e que o Ministro Paulo Renato pare de
fazer propaganda enganosa para a população, limitando-se a cumprir a Lei do
FUNDEF, ou seja, garantir mais 2,5 bilhões para a educação básica.
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A educação não pode mais ser tratada dessa maneira. O ensino superior
está sucateado, não há ampliação do número de vagas. O Governo Federal abriu
recentemente duas mil vagas para o ensino superior brasileiro. Parece piada.
Foram aposentados mais de 6 mil professores, e o Governo oferece duas mil
vagas. A Comissão de Educação fez denúncias sérias, e o Ministério finalmente
parou de liberar a abertura de cursos superiores particulares no País.

O Conselho Nacional de Educação se transformou num grande balcão de
negócio para cursos superiores. Precisamos valorizar a educação. Por que a
educação privada virou um grande negócio? Porque não há recursos. A LDO
apresentada agora é a comprovação do que digo. Ela diminui 16% os recursos
destinados ao ensino universitário brasileiro. Com isso não podemos concordar.
Registramos nosso veemente protesto; votaremos contra o artigo que corta
recursos da educação, que deveria ser prioridade neste País.

Vamos nos posicionar contrariamente, a exemplo do que fizemos em
relação a outras emendas apresentadas. Quem acredita que o dólar vai ficar em
R$2,15? Quem acredita que a taxa de juros vai ficar em 13,2%? Algum Senador ou
Deputado acredita nisso? Queria ver um Senador ou um Deputado vender dólar a
R$2,15.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. tem um minuto
para concluir.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já estou concluindo, Sr.
Presidente. A minha indignação é muito grande. Como posso acreditar na LDO
que prevê tudo isso? Quero saber quem tem coragem de vender dólar a R$2,15
no ano que vem. Como posso votar numa LDO que apresenta esse cenário?

Nobre Relatora, realmente não tenho a menor condição de votar
favoravelmente a essa LDO, porque ela é uma piada.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Convido o Deputado

Santos Filho a assumir provisoriamente a presidência dos trabalhos.
Com a palavra a Sra. Relatora, para responder aos três últimos oradores.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Deputado Gilmar Machado, por

favor, mencione o artigo a que V.Exa. está se referindo.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - V.Exa. quer que eu leia o

Relatório?
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Não. Eu quero que V.Exa. veja, à

página 39, o art. 42, inciso I: à complementação do Fundo de Manutenção de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério —
FUNDEF, nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.424, de 1996.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Isso eu reconheci, mas é
apenas o cumprimento da lei.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Na página 37, o § 8º do art. 34 diz o
seguinte:

§ 8º. Ficam dispensadas das exigências
previstas nos §§ 2º, 3º e 4º deste artigo as
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transferências relativas aos Programas Dinheiro Direto
na Escola, Alimentação Escolar, apoio a Estados e
Municípios para a educação fundamental de jovens e
adultos sob a responsabilidade do Ministério da
Educação.

V.Exa. pode ver aí a proibição de contingenciamento dos recursos do
FUNDESCOLA e da garantia do padrão mínimo de qualidade na implementação
pela União do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e da Valorização do Magistério, o FUNDEF.

No art. 67, V.Exa. lê o seguinte:
 Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta
do resultado primário previsto no art. 18 desta lei, conforme
determinado no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000,
será fixado, separadamente, percentual de limitação para o
conjunto de "projetos", e "atividades" e "operações especiais",
cálculo de forma proporcional à participação dos Poderes e
Ministério Público da União no total de dotações iniciais
constantes da lei orçamentária de 2002, em cada um dos citados
conjuntos:
Despesas excluídas: despesas com ações vinculadas à saúde, à educação

e à assistência social .
V.Exa. poderá ver nas obrigações constitucionais que o FUNDEF e a

irrigação estão preservados, de acordo com a lei. Essas são as diretrizes com
referência à educação em nosso Relatório.

Deputado Jorge Bittar, agradeço a V.Exa. a gentileza das suas palavras,
mas gostaria de dizer que, em relação ao superávit, procurei trabalhar de forma a
dar um mínimo de consistência à LDO elaborada sob condições totalmente
atípicas. Talvez esta seja a primeira vez em que discutimos uma LDO em quadro
político e econômico dessa natureza.

V.Exa. pode ter certeza de que procuramos trabalhar com muita seriedade.
A forma que encontrei para que a LDO, pelo menos, dê algumas diretrizes a esse
quadro foi tentar flexibilizá-la ao máximo, a fim de que não ficasse amarrada e,
num cenário mais real, reestimasse algumas receitas.

Vou exemplificar: a LDO anterior previa a possibilidade de compensação
entre o superávit das estatais e o do orçamento fiscal. Se as estatais tivessem
bom resultado, poderia compensar o orçamento fiscal, e os cortes seriam
menores.

Para este ano eu fiz a compensação pelos dois lados. Tirei o mínimo das
estatais, ou seja, 5 bilhões, conforme estabelecia o relatório do Executivo, e
permiti a compensação entre os dois, para que o Governo, com nova metodologia
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ou de acordo com os parâmetros econômicos mais favoráveis, possa investir esse
dinheiro em energia.

Estudei a margem de expansão das despesas de natureza continuada, mas
não tinha condições de avaliar. O Executivo enviou proposta de receita líquida de
mais ou menos 4 bilhões de reais. Definição com a qual não concordamos.
Limpamos essa margem de expansão, fizemos a estimativa com base naqueles
parâmetros, mas deixamos aberto, para que no Orçamento pudesse ser fixada
mais adequadamente. Ela deve estar na ordem de 6 bilhões de reais. Essa
margem de expansão é própria para o reajuste dos servidores públicos ou do
salário mínimo, conforme a necessidade.

Em reação à reserva de contingência, o Poder Executivo sugeriu 1%.
Acrescentei mais 1%. Hoje seriam 4,3 bilhões de reais. Naturalmente, esse valor
será diminuído ou não, conforme os parâmetros. Dessa forma, o Congresso
Nacional e o Poder Executivo poderiam usá-los no combate à pobreza ou em
programas emergenciais de energia.

Ao mesmo tempo, ao trabalhar as agências de fomento, após grande
negociação entre o Ministério de Minas e Energia e o BNDES, conseguimos
priorizar valor expressivo para financiamento de projetos de energia, nos setores
público e privado, noticia que já foi veiculada pela imprensa.
 Acredito que, flexibilizando a lei, podemos dar uma resposta e, ao mesmo
tempo, impedir qualquer assunto seja deixado de lado. Esse não é um desejo
pessoal da Relatora, mas principalmente a opinião de especialistas, unânimes em
dizer que seria extremamente temerária qualquer projeção, para em dois meses
ser revisada por medida provisória.

Portanto, com muito esforço e responsabilidade, durante um mês e meio,
procuramos trabalhar para que esta não fosse uma peça de ficção, mas de
respeito aos Parlamentares aqui presentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem a palavra o nobre
Deputado Clementino Coelho, por cinco minutos improrrogáveis.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, Sra.
Relatora, gostaria de parabenizar V.Exa. pela tentativa de conciliar fatores
inconciliáveis. Também quero me somar às críticas e elogios feitos ao Relatório.

Quanto à política regional, conversei com a Sra. Relatora sobre as
emendas. E S.Exa. assegurou que não poderia carimbar emendas na LDO, que
as emendas deveriam ter caráter nacional, genérica. Acatei o seu argumento.
S.Exa. me recebeu muito bem.

Algumas emendas foram contempladas no Relatório, mas uma delas não
foi, apesar de ter amparo constitucional. Na página 36, na última linha, a redação
dada ao § 3º é a seguinte:

§ 3º. Beneficiar os Municípios incluídos
nos bolsões de pobreza, identificados como
áreas prioritárias no Programa Comunidade
Solidária, no Programa de Comunidade Ativa, no



52

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

Projeto Alvorada e na Lei Complementar nº 94,
de 1998.

Aí está o problema. A Lei Complementar nº 94, de 1998 carimba recursos
para o Entorno de Brasília. Essa lei complementar só foi formulada e aprovada
porque amparada constitucionalmente no art. 43, § 1º, inciso I — Seção IV, Das
Regiões.

Peço a V.Exa. que faça a modificação dessa redação. No lugar de carimbar
para o Entorno de Brasília, que sejam contempladas as regiões administrativas
integradas, tal como prevê a Constituição. É bem verdade que a única região
administrativa regulamentada é a de Brasília, mas no Parlamento estão tramitando
mais de três projetos de criação de regiões administrativas: do Submédio São
Francisco, de Manaus e do Piauí com Maranhão. Aprovadas no Senado por
unanimidade, já tramitaram em todas as Comissões Temáticas, aprovadas por
unanimidade, estão em regime de urgência urgentíssima e podem ir a plenário a
qualquer momento, neste mês ou em agosto. Se essas outras forem a plenário, se
forem aprovadas e sancionadas, não seriam discriminadas, poderiam ser
contempladas.

Faço este apelo, talvez por ser Deputado de primeiro mandato, porque
continuo acreditando na utopia de que a nossa interferência, para ajudar as
regiões, vai facilitar a chegada do dinheiro lá, o cumprimento da LDO, a execução
do orçamento. Se não acreditarmos nisso, é melhor nem participarmos. Quero
acreditar, apesar de saber que é utopia, que um dia vai dar certo.

Li entrevista concedida por V.Exa., Sra. Relatora, falando sobre o seu
Relatório, em que desmistificou aspectos dos trabalhos desta Comissão. Diziam
que trabalhávamos no "chutômetro". V.Exa. comprovou que, nos últimos anos,
fomos até conservadores nas projeções de receita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado, V.Exa.
tem um minuto para concluir.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, concluindo,
penso que esta Casa está trabalhando cada vez melhor em relação ao
Orçamento.

Sou solidário também à crítica feita pelo Deputado Jorge Bittar e outros.
Não podemos ignorar a conjuntura, porque vão causar impactos os parâmetros e
índices adotados. Se fomos conservadores, deveríamos também manter a
coerência que há anos recupera a credibilidade desta Comissão.

Faço um último apelo: não vamos discriminar as outras regiões
administrativas — os projetos que as criam estão tramitando no Parlamento.

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

Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Srs.

Senadores, Srs. Deputados, Sra. Relatora, Deputada Lúcia Vânia, em primeiro
lugar, meus cumprimentos a V.Exa. pelo trabalho muito cuidadoso e bem feito.
V.Exa. responde, neste momento, com conhecimento de causa, a todas as



53

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

questões feitas, embora nem sempre convergindo com as opiniões expostas pela
Oposição, o que é natural. V.Exa. dá respostas com convicção, tem clareza das
posições adotadas, o que nos deixa muito satisfeitos e tranqüilos em relação ao
trabalho efetuado.

Na realidade, Deputada Lúcia Vânia, percebemos que as Oposições estão
saudosistas daquele velho Estado. Tenho visto inovações de programas e idéias
sobre economia, sobre o desenvolvimento do Estado brasileiro e o processo de
privatização, para 2002 ou 2003.

O que ouvimos aqui ainda é o velho discurso estadista, patrimonialista, que
permitiu brutal fisiologismo neste País; essa aliança do Estado patrimonialista com
o fisiologismo tradicional da política brasileira; um se nutriu do outro; um deu base
ideológica ao outro; um deu consistência ao outro. Tudo isso causou brutal
processo inflacionário, responsável pelas diferenças de distribuição renda, pela
pobreza e pela miséria, pelo fato de poucos terem grandes privilégios em
detrimento da grande massa da população brasileira, que muito pouco tem.

A inflação foi provocada por esse tipo de conduta do Estado brasileiro.
Nesses anos todos foi acumulado enorme endividamento, muito menos o externo
e muito mais o interno, de valores tão elevados, incorporando esqueletos e
passivos que não estão visíveis, mas que a cada momento aparecem diante de
todos nós e vão continuar aparecendo por muitos anos.

Ainda este ano o fantasma do Fundo de Garantia; nos próximos anos e
décadas, para as próximas gerações, os esqueletos da Previdência Social.
Ninguém falou dos buracos na Previdência Pública, que não capta de recursos,
mas tem um diferencial em cada orçamento acima de 20 bilhões.

É saudade do passado imaginar que podemos fazer com recursos públicos
investimentos nas estradas. Precisamos de 2, 3 ou 4 bilhões por ano para fazer a
manutenção das estradas. Com recursos públicos não é possível fazer isso, nem
aplicar no setor de energia elétrica. Poderemos ter enorme superávit de energia
elétrica. Temos hoje 70 mil megawatts disponíveis, ou quase isso, e geração de
menos de 50 mil megawatts, mas não temos energia. Não é por falta de
investimentos, não é por falta de usinas, não é por falta de dinheiro aplicado nos
últimos anos, mas durante décadas. Uma matriz energética incorreta, talvez sim,
histórica no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado, V.Exa.
dispõe de um minuto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, peço um pouco
de paciência. A Oposição falou por tanto tempo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Desde que assumi a
presidência dos trabalhos, ninguém ultrapassou o tempo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Mas antes de V.Exa.
ultrapassou bastante.

(Não identificado) - Cedo meu tempo ao Deputado Alberto Goldman, Sr.
Presidente.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A Oposição imagina que tudo
pode ser feito com dinheiro público: investimentos em educação e saúde, mais do
que se tem feito. Todos nós desejamos isso, mas diminuímos a receita também,
corrigindo a tabela do Imposto de Renda. Aumenta-se a despesa, de um lado;
diminui-se a receita, do outro.

Qual é a solução? Não ter superávit primário, essa criação virtual. Por
acaso, no fim do mês, num balanço do Governo, quando se tem superávit primário
de 16 bilhões, existe algum tostão em caixa do superávit real? Não. O superávit
não existe; o que existe é déficit real e nominal, dinheiro que entra e sai. O
superávit primário é criação virtual, para efeito de raciocínio e de análise, para se
verificar o que está acontecendo no País.

O que a Oposição quer? Vamos ter déficit nominal de 70 bilhões neste ano,
por exemplo. Muito bem. O que podemos fazer: empréstimos, endivida-se mais o
País. Se a relação dívida/PIB era de 46%, agora passamos para 50%. Podemos
passar para 55%, 60%, 70%, 100%. Gastar não é problema; já gastamos muito, já
aumentamos a inflação, já fizemos de tudo.

Hoje a vida é outra, é de responsabilidade fiscal e social. Essa
irresponsabilidade é que levou à inflação, à brutal disparidade de renda. Este é o
País dos privilégios. E quem criou os privilégios foi essa irresponsabilidade, que
não podemos aceitar que volte a este País.

Já estamos aceitando um superávit primário de 30 bilhões. Significa que
vamos ter déficit nominal de 30 bilhões, 40 bilhões ou 50 bilhões, aumento da taxa
de juros, do dólar etc. Precisamos buscar recursos. Vamos pressionar o mercado
e a taxa de juros para cima. Significa contenção das aplicações do setor privado,
diminuição dos investimentos privados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Deputado, solicito a V.Exa.
que conclua a sua intervenção.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, o Deputado
Sérgio Miranda falou por quinze minutos. Permita-me falar um pouco mais, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Deputado, conclua.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Essa fase não pode voltar. A

responsabilidade agora é social, sim, com a maioria da população, que foi
prejudicada pelo modelo estatal e fisiológico que caracterizou o nosso País
durante décadas.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra o nobre

Deputado Alexandre Cardoso.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, eu gostaria

que o discurso de saudosismo da base do Governo fosse remetido à Relatora.
Sra. Relatora, vou pedir as notas taquigráficas, para demonstrar que V.Exa.

disse ter consultado diversos especialistas, mas ninguém foi capaz de traçar um
cenário macroeconômico.
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Depois de seis anos, ouvir que nenhum especialista é capaz de traçar um
cenário macroeconômico do Governo me dá vontade de ser saudosista. É muita
irresponsabilidade.

Quero parabenizar V.Exa. por ter tido a coragem de dizer que consultou
diversos especialistas e nenhum foi capaz de traçar um cenário macroeconômico
responsável. Esse é o atestado de óbito desse modelo de governo. É o maior
exemplo da irresponsabilidade do País nos últimos seis anos. Por isso, dá vontade
de ser saudosista.

Sra. Relatora, eu queria me ater a um artigo, mas diante de fatos como o
recrudescimento da tuberculose e do dengue; do salário mínimo de 100 dólares
inicialmente proposto pelo Governo, que hoje vale 72 dólares; da taxa média de
câmbio prevista pelo Ministério do Planejamento em R$2,13, mas que já está em
R$2,47; enfim, tudo isso me dá vontade de ser saudosista. Não existe maior
irresponsabilidade, maior incompetência neste País!

Os índices de aprovação popular estão aí: são 74% de reprovação ao
Governo. Hoje só estamos abaixo, em distribuição de renda, de um país do
mundo. Isso me dá vontade de ser saudosista.

Eminente Relatora, vou me ater ao art. 46. E gostaria de ver a ousadia que
não vi em V.Exa. Existem duas interpretações do Governo sobre o piso do setor
de saúde: uma, do Ministério da Saúde e outra, do Ministério do Planejamento. Se
V.Exa. se ativesse exclusivamente à opinião dos técnicos do Ministério da Saúde
e tivesse a ousadia de mexer no art. 46, teria proposto para o quadriênio mais 6
bilhões para a saúde.

Gostaria de entender por que V.Exa. seguiu a interpretação do Ministério do
Planejamento, que prevê o piso da saúde em base fixa mais o PIB de execução, e
não em base móvel mais o PIB de execução. Por que V.Exa. não se ateve à
opinião dos técnicos do Ministério da Saúde? Só com essa interpretação V.Exa.
proporcionaria à saúde crescimento de receita de 5,6% no quadriênio 2001 a
2004. Os números passariam de 97 bilhões e 582 milhões para 103 bilhões e 55
milhões.

Esses dados me fazem reportar ao que disse o Deputado Sérgio Miranda,
ou seja, que esta Casa tem de escutar o povo, que não precisa ser saudosista.
Basta ser real, verdadeira, e não usar semântica para desmontar a qualidade de
vida do brasileiro.

Quero ser incisivo. Gostaria de saber por que V.Exa. se reportou
exclusivamente à interpretação dos técnicos do Ministério do Planejamento sobre
o piso da saúde e não aos técnicos do Ministério da Saúde, já que o Governo é o
mesmo. E só alterando essa redação V.Exa. daria à saúde no Brasil um piso de
mais 6 bilhões de reais.

Quanto ao saudosismo, acho que o povo vai responder, não este ano, mas
no ano que vem, só por um motivo: V.Exa. talvez tenha tido a coragem de dizer
que consultou todos os técnicos. Nos últimos seis anos, o Brasil sequer foi capaz
de fazer um cenário macroeconômico responsável. Isso é um exemplo da
irresponsabilidade e do fim de um governo.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra a nobre

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

ao Deputado Alberto Goldman as referências e dizer que comungo com sua visão
da situação econômica do País, da responsabilidade que assumimos para que
este País não volte ao passado, para que os pobres não paguem o preço da
irresponsabilidade. Concordo inteiramente com V.Exa. Quero dizer-lhe que tenho
vinte anos de vida pública, vinte anos de trabalho, vinte anos de luta. E, ao
responder a V.Exa., gostaria de responder ao Deputado Alexandre Cardoso.

Não coloquei a visão do Ministério da Saúde. Faço parte da Comissão de
Seguridade Social e Família. Tenho uma vida pública de vinte anos cuidando da
saúde do povo brasileiro. Não o fiz não por irresponsabilidade. Não o fiz com a
mesma responsabilidade ao escutar e ao sentir que chegou a hora de o nosso
País ter responsabilidade. É preciso que homens e mulheres deste País não
joguem fora conquistas que fizeram com que muitas crianças brasileiras fossem
recuperadas, e muitas outras ainda poderiam ser recuperadas. Tenho vinte anos
de vida pública, como disse, e em nenhum momento fui irresponsável. Não faço
parte da área econômica. Não é a minha formação. Há dois meses debrucei-me,
com a maior responsabilidade, nesse projeto e procurei honrar esta Casa e não
promover ato de irresponsabilidade que viesse a envergonhar os meus parceiros.
O meu passado e a minha luta justificam o respeito que preciso ter de todos os
meus pares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o
Deputado João Magno, por cinco minutos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sra.
Relatora, Srs. Deputados, está previsto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal o
seguinte:

Art.
165...................................................................

§2º A lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subseqüente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual (...)

De acordo com esse artigo, a lei deveria ser algo real. Como estamos numa
democracia representativa, soubesse a população brasileira, o povo, o que
realmente está acontecendo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, seria motivo de
revolta em todos os cantos do País. Se formos analisar bem, pelas próprias
palavras de V.Exa., que preferiu se orientar pela opinião dos especialistas, que
devem ser considerados, sobretudo na elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, veremos que o nosso País, há algumas décadas, vem-se
definhando muitas vezes pela insensatez desses especialistas e pela insanidade
de grande parcela da chamada classe política. Isso faz parte da realidade.
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Às vezes, nós, da Oposição, temos as nossas argumentações. E elas não
são argumentações levianas, são feitas dentro da realidade. É natural que muitas
vezes a Oposição seja tratada aqui com desdém, o que não é de agora.

Então, ressalvo que, no aspecto social, é lamentável. V.Exa. dá evidente
demonstração de que é uma ficção mesmo a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Pelo que os Deputados em seguida disseram, fica claro que, com relação à crise
energética, a previsão de crescimento — ao contrário, deve haver decréscimo —
está considerando tudo que é irreal para se prever o próximo Orçamento. Isso nos
dá a confirmação de que não se trata de algo sério. Não pode ser. Não consigo,
respeitando o trabalho que V.Exa. fez, compreender que seja algo sério.

Veja-se a e fome e miséria que atingem brasileiros, 30% da sociedade
brasileira. Ainda ontem, os telejornais mostraram, na cidade de Araçuaí, em Minas
Gerais, crianças nascendo e não conseguindo se manter por cinco dias, muitas
morrendo por desnutrição ainda fetal. Poderíamos também examinar a situação da
seca, com o desinvestimento — posso dizer assim — que vai ocorrer neste País
daqui para frente.

Quer dizer, sinceramente não estou vendo competência. Precisava haver
uma virada de mesa. V.Exa. deveria ter virado a mesa e dito: "Olha, é preciso ser
realista. Estou fazendo uma viagem, o tanque de gasolina furou, eu quero chegar;
vou ter que abastecer o carro e tapar o furo". Se se quisesse chegar a
determinado lugar, se fosse sério esse raciocínio, se fosse uma viagem séria para
se chegar a algum destino, seria necessário parar e abastecer algumas vezes. Se
não parar nem abastecer, não vai chegar ao destino. Essa é a demonstração da
LDO que estou vendo aqui.

A emenda que trata da renda mínima foi desprezada, assim como várias
outras. Ela sequer foi lembrada. Se não voltarmos, nessa Lei de Diretrizes
Orçamentárias, às questões sociais, para pelo menos amenizar a situação em que
o País vive e que vai se agravar cada vez mais... Não se trata de retórica, é uma
realidade. Significativa parcela do povo brasileiro está desempregada, outra
parcela está nos grandes cinturões de favela, passando fome nas áreas rurais. O
Governo precisa pensar em alguma solução.

Assim, nessa perspectiva de desgoverno, e em se tratando de lei que
deveria servir de peça para o planejamento do País, essencial, penso que deveria
ser considerada com mais ciência, na minha maneira de ver, como Deputado, que
sabe que existem alguns milhões de brasileiros que dependem do Congresso
Nacional e esperam que o Governo faça algo sério, para que a sociedade
vislumbre algo neste momento de apagão, neste momento de degeneração da
malha viária nacional. Aliás, 65% das estradas estão péssimas ou ruins, conforme
pesquisa da CNT. Enfim, o cenário não é nada alvissareiro.

Portanto, chamo a atenção dos ilustres pares: ainda podemos rever alguma
coisa, fazer uma lei mais realista, uma LDO que possa também servir de peça
para o planejamento deste País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o
Deputado Orlando Desconsi.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente, Sra. Relatora,
colegas Parlamentares, primeiramente quero manifestar a minha angústia ao
receber o relatório, pois confesso que fiquei decepcionado. Apresentamos 115
emendas — não minhas, mas assinadas por mim —, pelo menos 85 delas
representando interesses do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e apenas
quatro foram acatadas. Procuramos contemplar diferentes áreas, como
agricultura, saúde, geração de emprego e renda, assistência social, saneamento,
infra-estrutura. Essas emendas, na nossa avaliação, são fundamentais, como
políticas de desenvolvimento, inclusão social e distribuição de renda. Contudo,
infelizmente, foram cortadas, não fazem parte do relatório.

Apresentamos recursos com relação à maioria delas. Queremos que sejam
reanalisadas com muito carinho, porque entendemos que merecem fazer parte do
relatório final, uma vez que foram analisadas por diferentes pessoas. Passei a
integrar esta Comissão há uma semana e meia antes do prazo para entrega das
emendas; não tinha conhecimento completo do funcionamento. Por falta de
tempo, não foi possível, com referência à maioria das emendas, distribuí-las a
outros Deputados e coletar suas assinaturas. Mas o fiz, de forma humilde,
trabalhosa.

Busco o reconhecimento desta Comissão, para que possa analisar pelo
menos parte delas novamente e ver a possibilidade de tê-las incluídas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a fim de que possam servir de orientação para o
Governo no Orçamento do ano que vem.

As considerações seriam essas, Sr. Presidente, Sra. Relatora, demais
pares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o Sr.
Senador Tião Viana.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria
que V.Exa. retirasse o meu nome da lista de inscritos. São 9h da noite. Já
discutimos e rediscutimos essa matéria. Então, gostaria que os colegas retirassem
o seu nome também. Não podemos continuar. Parabéns, Relatora, pelo seu belo
relatório. Vamos retirar o nome e vamos partir para a votação. Todos já falam a
mesma coisa. O PT já deu o seu posicionamento; o Governo, também. Essa é
uma proposição que faço no intuito de que os inscritos retirem o nome, a fim de
passarmos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. está apresentando
uma proposta de encerramento?

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Levanto questão de ordem no sentido do
encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tenho que submeter a
proposta ao Plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Vamos submetê-la ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Deputado João Leão

está apresentando uma proposta para encerrar a discussão. Não vou decidir isso
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sozinho. Vou consultar o Plenário, que é soberano. Se o Plenário concordar,
haverá o encerramento; se não, prosseguiremos a discussão.

Em votação a proposta.
Aqueles que são favoráveis...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.

Regimentalmente, isso não é possível. Quem se inscreve tem o direito do uso da
palavra. O Regimento assegura esse direito. Já falei, mas quem não o fez tem o
direito de, regimentalmente, falar.

(Não identificado) - O Plenário é soberano.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, eu quero

contraditar a questão de ordem apresentada pelo Deputado João Leão. Como
questão de ordem, essa matéria não pode ser apresentada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - De fato.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Tem que fazer um

requerimento à Mesa, que será submetido à votação, Sr. Presidente. Não
podemos rasgar o Regimento. V.Exa. não pode submeter o pedido ao Plenário
como questão de ordem. S.Exa., o Deputado João Leão, pode fazer um
requerimento à Mesa. Como questão de ordem, data venia , discordo do
encaminhamento de V.Exa.

(Não identificado) - Sr. Presidente, acho que V.Exa. poderia ler a lista e
ver quem gostaria de abrir mão da palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu fiz um requerimento para o bom
senso da Comissão. Não o fiz com intuito de desconsiderar o Regimento.

(Não identificado) - Leia a lista e veja quem abre mão. Aí, falam aqueles
que não querem abrir mão da inscrição.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, veja a lista de quem abre mão da
palavra, Sr. Presidente. Vamos votar, Srs. Deputados. São 9h da noite. Não há
mais nenhum do PT para falar.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, não vou
concordar que estejamos aqui rasgando o Regimento. Se alguém quiser
apresentar um requerimento, eu concordo, mas requerimento por consenso não
existe. Em segundo lugar, questão de ordem dessa forma não é possível. V.Exa.
pode receber o requerimento e submetê-lo ao Plenário. Dessa forma, eu
concordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A questão de ordem pode
ser levantada a qualquer momento.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Questão de ordem para
encerrar votação, não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não é votação. Trata-se
do encerramento da discussão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Encerrar a discussão, não.
Como questão de ordem, V.Exa. não pode submeter ao Plenário a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Se o Plenário entender
que deve...
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(Não identificado) - Sr. Presidente, é melhor ler a lista.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Eu quero ler a lista dos

oradores que ainda estão inscritos: Senador Tião Viana, que é o próximo;
Deputado Dr. Rosinha, Deputado Pedro Eugênio, Deputada Laura Carneiro,
Deputado Virgílio Guimarães, Deputado Darcísio Perondi e Deputado José Carlos
Aleluia.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, quantos
oradores já falaram?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Onze já falaram.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, parece-me

que o Regimento só permite a apresentação de um requerimento de encerramento
de discussão depois de ter atingido o mínimo de inscrições. Eu gostaria que
V.Exa. esclarecesse o assunto, até porque há um mínimo de inscrições a favor e
inscrições contrárias, para ver o cabimento ou não da apresentação de um
requerimento de encerramento de discussão neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Consultei o Regimento, a
questão de ordem é improcedente. Portanto, vamos continuar a discussão. De
acordo com o Regimento, peço aos oradores que cumpram o prazo de três
minutos.

Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. Creio que o encerramento da inscrição poderia ser feito, seria
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A inscrição já está
encerrada.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Então, até para colaborar,
peço a V.Exa. que decrete o encerramento da inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já está encerrada a
inscrição.

Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Sra.

Relatora, é evidente que se constata no trabalho desempenhado pela Relatora um
esforço extraordinário de tentar cumprir o seu papel constitucional e seu conteúdo
com a matéria.

O que eu gostaria de ressaltar é que tem havido, historicamente, uma
distância entre os gestores do Estado que temos hoje e a Constituição Federal.
Quando analiso a matéria sobre a saúde, quando observo o significado para o
Congresso Nacional e para a sociedade brasileira da decisão coletiva entre
Estados, Municípios e União de um esforço claro para cumprir metas com a saúde
pública do Brasil, vemos o não-cumprimento. O que se traduz aqui é um
esquecimento do que foi decidido quando da aprovação da Emenda Constitucional
nº 29.

Eu só gostaria de lembrar que julgo da maior gravidade — acredito que
V.Exa. também — essa matéria. Temos um Governo que não olha para a saúde
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pública. Na aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, houve o esforço
do Ministro da Saúde, José Serra, e também do Deputado Carlos Mosconi, do
PSDB, autor da PEC junto com o Deputado Eduardo Jorge, mas não tivemos, no
Governo Federal, o reconhecimento e a sensibilidade de que seria bom para o
Brasil, inclusive com diminuição do investimento e das despesas da União. O
Ministério da Saúde gasta uma média de 10 bilhões de dólares, hoje, com a saúde
do povo brasileiro. O Governo americano, somente com uma doença chamada
choque infeccioso, gasta 10 bilhões de dólares. Essa doença constitui a primeira
causa de morte nas unidades de terapia intensiva nos Estados Unidos.

Portanto, julgo muito grave a redução de 6 bilhões nesse prazo, o que foi
muito bem levantado pelo Deputado Sérgio Miranda. Julgo até inaceitável uma
decisão de Governo dessa natureza. Acredito que nosso papel seja o de proceder
a uma revisão, considerando a injustiça dessa redução.

É inaceitável que todos os dias tenhamos, como foi dito ontem no Jornal
Nacional , o equivalente a dois Boeings 737 com crianças mortas pela fome ou por
doenças evitáveis, que tenhamos a mortalidade materna aumentada.

Acredito que é preciso uma imediata revisão dessa decisão de Governo.
Tenho certeza absoluta de que o Ministério do Planejamento precisa mudar seu
foco de decisão quando tratar da saúde do povo brasileiro e, se não quiser ouvir o
Congresso Nacional, que pelo menos ouça o Ministério da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra a Relatora.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Obrigada, Sr. Presidente.
Quanto às considerações do Deputado João Magno, acredito que elas já

foram feitas por outros e respondidas por mim.
Ao Deputado Orlando Desconsi, que apresentou trezentas emendas,

gostaria de dizer que é muito difícil enquadrar trezentas emendas num projeto de
LDO. Procurei atender a quatro emendas e acredito que foi o possível de ser feito,
dentro dos critérios que estabelecemos. De qualquer forma, uma vez que haja
destaque, vamos analisar novamente as emendas.

Ao Senador Tião Viana quero dizer que a questão da saúde também me
preocupa. Se não conseguimos atendê-la agora, isso se deve à indefinição que
estamos vivendo neste momento. Pode V.Exa., entretanto, ter certeza de que
vamos chegar aonde precisamos chegar, em curto espaço de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o
Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e
Srs. Congressistas, antecedeu-me o Deputado Alberto Goldman, que chamou a
Oposição de saudosista, acusando-nos das irresponsabilidades cometidas por ele,
por seu partido e por todos os outros partidos que compõem a base de
sustentação de Fernando Henrique Cardoso.

S.Exa., Ministro que foi, deixou inúmeras dívidas somente agora
descobertas. Pegou um sistema, como o de telefonia, deu 22 bilhões de reais e,
depois, repassou 21 bilhões, via BNDES, para as empresas. Eis porque temos
agora tamanha quantidade de desempregados, de miseráveis — são mais de 40
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milhões de pessoas passando fome. E S.Exa. vem dizer-nos que temos saudade.
Não temos. Nunca participamos do Governo Federal. Sempre condenamos as
políticas de destruição da sociedade e da cidadania. Não estamos no PMDB
sustentando, há seis anos, um Governo tão destrutivo. Atualmente, homens e
mulheres que trabalharam a vida inteira não conseguem se aposentar. Não
estamos sustentando um Governo que cai de joelhos perante o Fundo Monetário
Internacional, que assim continua durante a votação da LDO e que, mesmo o
acordo com o Fundo terminando em novembro, quer continuar de joelhos no ano
que vem.

Não temos saudades disso porque não fomos nós que o fizemos. Pelo
contrário, sempre condenamos essa política. S.Exa. tem muita responsabilidade e,
no futuro, terá de explicar o que fizeram com o País. Aliás, em 1994 o País tinha
uma dívida interna de 61 bilhões e hoje a tem avaliada em 600 bilhões. Não foi a
Oposição a responsável por isso, mas sim o PMDB, PSDB, PFL, PTB e PPB,
juntos com Fernando Henrique Cardoso.

Por isso, agora temos de apelar para a Relatora no sentido de olhar para as
questões fundamentais, como essa da saúde, como fez o nobre Senador Tião
Viana.

Nobre Deputada Lúcia Vânia, eu, que milito com V.Exa. na Comissão de
Seguridade Social, não gostei de sua resposta ao Senador Tião Viana. Acho que é
possível ser mais incisivo e definir claramente, na LDO, a questão orçamentária da
saúde. Mantido como está, haverá uma brutal redução de 6 bilhões de reais e,
portanto, mais gente na fila do SUS, como, aliás, quer o Deputado Alberto
Goldman.
V.Exa., que como nós conhece bem a área de saúde, não pode permitir essa
situação.

Portanto, solicito a V.Exa. que reflita um pouco mais sobre a resposta dada
ao Senador Tião Viana. Militamos juntos pela aprovação da Emenda
Constitucional nº 29 e da LDO. No entanto, o Governo, para atender ao Fundo
Monetário Internacional, não quer atender a essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Dr. Rosinha,
V.Exa. tem inteira razão, mas dispõe de apenas um minuto para concluir seu
raciocínio.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Fico feliz em que V.Exa. reconheça
minha razão. Seria interessante que todos os demais, Deputados e Senadores da
base de sustentação do Governo, reconhecessem minha razão.

No art. 55 do adendo distribuído pela nobre Relatora, que diz respeito ao
servidor público, diz S.Exa. que, onde se lê "os recursos necessários ao
atendimento do reajuste geral de pessoal previsto no inciso X do art. 37 da
Constituição Federal constarão do projeto de lei orçamentária", leia-se "(...)
poderão constar do projeto de lei orçamentária". Trata-se de uma única palavra,
mas entendo fundamental que esteja claro que "tem de constar", e não que
"poderá constar". O "poderá" significa que não constará. A Constituição brasileira
define reajustes. Na seqüência, V.Exa. coloca tal reajuste em categoria de
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programação específica, o que vai acarretar as velhas desigualdades de reajustes
diferenciados.

Então, se quisermos garantir reajuste ao servidor público, já há sete anos
sem nenhum reajuste, talvez devamos manter a redação anterior e tirar o reajuste
da categoria de programação específica, para evitar que venha diferenciado.

Eram estes os dois pontos que tinha a considerar. Solicito a V.Exa. que
reveja sua posição para com a saúde e o reajuste do servidor público.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o
Deputado Pedro Eugênio.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, Sra. Relatora,
Sras. e Srs. Parlamentares, falou-se muito aqui em responsabilidade, e gostaria
de tecer minhas considerações levando em conta essa preocupação.

Talvez o que estejamos discutindo não seja uma questão de
responsabilidade ou de irresponsabilidade, mas de concepção. Cada um de nós
tem sua maneira de ver, tem seus posicionamentos políticos e ideológicos e
entende a economia e a sociedade da forma que lhe é peculiar.

Meu partido, o PPS, fez emendas a esta LDO e fará destaques às emendas
não aceitas, tanto as mais específicas, mas de significativa relevância, como a do
Deputado Clementino Coelho, que trata do desenvolvimento integrado das
regiões, e a do Deputado Ivan Paixão, que procura dotar o sistema de
abastecimento de água de seu Estado de alternativa que lhe traga soluções para a
complicada situação em que se encontra a Capital, quanto as emendas que
apresentei por senso de responsabilidade. Essas, de maior abrangência e futuro
impacto no Orçamento, se justificam na medida em que importa garantir na LDO,
desde já, prioridade aos mecanismos que serão usados na lei orçamentária para
que se compensem as receitas que serão — entre aspas — "perdidas" com a
correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, há seis anos sem
correção.

Por uma questão de responsabilidade, como disse, estamos desde já
propondo que nesta LDO se estabeleça uma redução do superávit primário de 32
bilhões para 27,8 bilhões, de forma a que esse diferencial corresponda
exatamente ao que calculamos ser necessário para suprir a queda de receita que,
na realidade, é indevida, pois que vem acumulando ao longo dos anos, na
realidade, pungueando os contribuintes que, a rigor — fosse a situação da tabela
tão estática quanto deveria por justiça —, deveriam estar preservados, isentos uns
e outros pagando menores alíquotas.

Fui Relator do projeto de lei para o salário mínimo, que tinha vários
apensados, há dois anos. Fomos acusados de não tratar da questão no âmbito do
Orçamento e da LDO. Fomos acusados de não antecipar a discussão no fórum
pertinente e com os instrumentos apropriados, que são as peças de planejamento
de que trata esta Comissão. Pois agora propusemos que parte da margem de
expansão da nossa receita fosse utilizada para o salário mínimo.

Portanto, Sra. Relatora, espanta-nos que não tenha acolhido, em seu
relatório, essas emendas, que dizem respeito a algo absolutamente necessário.
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Não podemos continuar, como no passado, sem dar uma resposta ao aumento
real do salário mínimo. E não podemos, por questão de responsabilidade, deixar
de apontar quais as fontes orçamentárias, as prioridades e as reservas, do ponto
de vista do Orçamento e das receitas que farão face a essas obrigações.

Dessa forma, Sr. Presidente, ficamos a cavaleiro para concluir, dizendo ao
Deputado Alberto Goldman que S.Exa. parece ter trocado os sinais ao fazer
referência à questão da responsabilidade, do fisiologismo e do clientelismo.

Devido ao tempo, não vou me alongar nessas considerações, mas lembro a
todos os descaminhos das privatizações brasileiras, o triste episódio ocorrido por
ocasião da reeleição do atual Presidente da República, quando o clientelismo e o
fisiologismo pontuaram todo o processo, o que mostra que esses adjetivos não
devem ser atribuídos à Oposição.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra a

Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, falo não em meu nome, mas em nome da Comissão de
Seguridade Social desta Casa, portanto em nome de 94 Parlamentares.

Antes de mais nada, parabenizo a Deputada Lúcia Vânia pelo esforço
empreendido. Sabendo de sua responsabilidade e de sua história na área de
saúde, venho, em nome da Comissão de Seguridade Social, dizer a V.Exa. que o
trabalho de dois meses no intuito de apresentar um grande relatório para a LDO
pode, se não for modificado o art. 44, inciso II, a partir da emenda do Deputado
Darcísio Perondi, inviabilizar cinco anos de luta de todos os Parlamentares desta
Casa.

Não vou dizer, como o Deputado Alexandre Cardoso, que temos de nos
ater ao que disse o Ministério da Saúde ou me preocupar com o que disse o
Ministério do Planejamento. Digo a V.Exa. que esta foi uma decisão desta Casa, a
que todos pertencemos e a que devemos honrar. Talvez eu não tenha a militância
que tem V.Exa. na área de saúde, talvez eu tenha, como V.Exa., militância na
assistência social, mas nós duas, assim como todos os Deputados desta Casa,
temos responsabilidades para com a população brasileira. Se aprovamos a
Emenda Constitucional nº 29, temos a obrigação de mantê-la na LDO. Este ano
perdemos 1 milhão e 200 mil e, se não a modificarmos, perderemos 6 bilhões até
2004.

Portanto, solicito a V.Exa. que reveja sua posição. Mais do que atrasar este
País em dois ou três anos, V.Exa. estará jogando fora um trabalho que também foi
seu, trabalho realizado ao longo de cinco anos por todos os Parlamentares ligados
à área de saúde nesta Casa de leis.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o

Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, a bancada do PT já expôs nosso pensamento sobre os principais
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pontos do projeto enviado pelo Governo e sobre o substitutivo apresentado pela
nobre Relatora.

O PT, bem como os demais partidos com os quais temos trabalhado aqui,
tem mostrado sua concepção de maneira bastante afinada, respeitado o esforço
empreendido pela nobre Relatora. Mostramos que nossa divergência sobre o
projeto é conceitual, estrutural e estratégica, como já foi aqui clara e
reiteradamente demonstrado.

Quero fazer uma outra abordagem, já de certa maneira antecipando as
discussões que virão a seguir relativas às emendas e aos destaques que
apresentaremos. Creio que, vencida essa discussão conceitual, não tenho muitas
ilusões, até porque espero que a Oposição mude de rumo e, na próxima
Legislatura, seja maioria. Enfim, supondo que a maioria vá se manifestar na
votação que aqui se realizará, solicito encarecidamente à Relatora que realizemos
uma discussão, digamos, já num campo de entendimento um pouco mais viável.
Sei que, por força das tão acentuadas diferenças de concepção, não haverá um
afunilamento no que se refere às grandes concepções, aos rasgos estruturais.
Entretanto, podemos avançar em alguns aspectos, como nas questões relativas à
saúde, à reposição salarial dos servidores públicos, ao salário mínimo e a algum
programa social.

Que pelo menos esses pontos, Sra. Relatora, possamos amadurecer e
avançar ainda esta semana. Ainda que diferenças conceituais sejam mantidas,
quem sabe se quanto a algumas grandes emendas possamos encontrar grandes
soluções que permitam a esta Comissão festejar alguma vitória.

Chamo a atenção de todos. Não vamos abrir mão de nossas concepções e
de mostrar ao País nossas diferenças. Mas vamos trabalhar, pelo menos algumas
emendas que sejam simbólicas, emblemáticas e úteis para que da LDO possamos
dizer que, embora não seja o que queríamos, nela constatamos alguns avanços
importantes.

Eis o pedido que faço à nobre Relatora para o trabalho que se avizinha, ou
seja, o de nos debruçar sobre as emendas e os destaques que serão feitos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o último

orador inscrito, o nobre Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar a Sra. Relatora pelo trabalho realizado nesses

sessenta dias. S.Exa. foi receptiva e esforçada, foi resistente, uma verdadeira
guerrilheira de Goiás e do Brasil.

Antes de me reportar à questão da saúde, quero dizer que este Governo
não está destruindo a sociedade brasileira, como disseram alguns Deputados, não
está impedindo a aposentadoria dos velhinhos. Fico surpreso quando um
Deputado do Rio de Janeiro disse ter saudades dos velhos tempos. Sim,
PETROBRAS, EMBRATEL nas mãos de partidos corporativos que sobreviveram,
talvez, até em cima dos fundos de pensão que o povo brasileiro pagava. Essa
saudade não dá para ter.
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Fico surpreso quando vejo um Deputado da área da saúde dizer que esse
setor vai muito mal. Diminuiu-se a mortalidade infantil, e o Dr. Rosinha não vai me
desmentir; diminuíram as internações, e o Dr. Rosinha não vai me desmentir. O
Programa Saúde da Família, uma luta da saúde no Congresso, inclusive dos
partidos de oposição, está implantado em quase todo o Brasil, não está mais
porque tem resistência; o Programa Agente de Saúde; programas de vacinação;
aumento substancial do Orçamento — é claro que precisa de mais recursos, e
como precisa! Afirmar que esse Governo está iludindo a sociedade é, diria, uma
irresponsabilidade política.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Sr. Deputado, V.Exa. tem
mais um minuto para suas conclusões. Estou admirando seu entusiasmo. V.Exa.
irá gastar hoje toda sua energia e teremos amanhã um grande debate.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Vou pedir mais um pouco de
tempo. O maior programa de assistência social é da Previdência. O PRONAF,
Deputado da oposição, não existia antes e agora vem a dificuldade. Esta Casa
lutou seis anos para votar a emenda da saúde e a votamos de forma muito clara.
O art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias está claríssimo. O
Ministério do Planejamento, orientado pelo Ministério da Fazenda, tomou este ano
1,260 bilhão e nos próximos quatro anos tomará em média 1,100 bilhão.

Deputados da situação, não podemos aceitar isso impunemente.
Respeitamos a Deputada Lúcia Vânia, que sofreu todo tipo de pressão. É no voto
a resposta à interpretação de advogados de quinta categoria do Ministério da
Fazenda que, orientados pelo Ministro, tomaram esse recurso da saúde — para a
saúde melhorar, Dr. Rosinha; para a saúde crescer; para termos mais alunos na
escola. Amanhã votaremos o relatório e o destaque. Amanhã, sim, teremos de
refletir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O último orador inscrito
não se encontra presente. Concedo a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Procurarei ser econômico
em minha intervenção.

Sr. Presidente, minha justificativa tem a ver com a LDO. Estava no Senado,
em uma Comissão Mista que discute a crise do apagão. O apagão é
conseqüência dos nossos Orçamentos dos anos anteriores. Não podemos atribuir
o apagão a São Pedro, porque ele não é filiado a nenhum dos partidos, nem
mesmo ao PT. Da mesma maneira, como Líder do PFL, vou encaminhar para que
se vote favoravelmente ao projeto, ressalvados os destaques. Espero poder
promover ajustes no relatório quando formos discutir os destaques.

Entendo que não podemos desconhecer que o Brasil está vivendo um
racionamento de energia elétrica. Entendo que não podemos desconhecer que o
Brasil está vivendo um racionamento de estradas. Por quê? Porque o
racionamento de energia elétrica nos leva a usar menos energia elétrica. O
racionamento de estradas nos leva a usar mais as estradas ruins. Quando vou da
terra de Nilo Coelho, Bom Jesus da Lapa, para Salvador, faço a viagem em
quatorze, quinze horas, e poderia fazê-la em oito, nove horas. Portanto, há
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racionamento de estradas, há racionamento de energia elétrica e há descaso com
o saneamento.

Quero registrar, Sra. Relatora — V.Exa. fez excelente trabalho —, que
estamos praticamente há mais de uma década sem investir em saneamento e,
nessa última década, o Brasil vem-se urbanizando, as pessoas vêm-se mudando
para a cidade e os problemas de saneamento vêm-se agravando. Como tenho
pena dos cariocas, como a minha amiga Laura Carneiro, que desfrutam da Baía
de Guanabara! Pude vê-la, outra dia, de um submarino. Saí do cais da Marinha,
convidado a fazer uma viagem, e pude ver quanto é a poluição da Baía de
Guanabara.

Portanto, nós do PFL vamos votar o projeto, ressalvados os destaques,
mas queremos discutir salário mínimo, aumento dos vencimentos do
funcionalismo público, recursos para saúde — vim do Ministério da Saúde —,
estradas, saneamento, gerenciamento hídrico e energia elétrica.

Esta é a posição do partido: favorável, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A discussão está

encerrada, assim como o prazo para a apresentação de destaques.
Em votação o relatório da Deputada Lúcia Vânia, com as alterações

decorrentes das Erratas I e II e adendo, ressalvados os destaques na
representação da Câmara dos Deputados.

Os Deputados que concordam com o parecer da Relatora permaneçam
como se encontram.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - A bancada do PT é contra, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Aprovado.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, solicito verificação de

votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Qual o apoiamento de

V.Exa.?
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Desejo solicitar apoiamento dos

partidos.
(Não identificado)  - PSB, PCdoB, PT, PDT. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Convido o Senador Nabor

Júnior para auxiliar os trabalhos da Mesa.
Vamos proceder à verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Voto com a Relatora, voto

"sim".
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto com a Relatora, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Arnon Bezerra.
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O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Voto com a Relatora, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Basílio Villani.
Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Voto com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Helenildo Ribeiro.
João Almeida.
José Carlos Elias.
Lúcia Vânia.
Narcio Rodrigues.
Paulo Feijó.
Paulo Kobayashi.
Pedro Henry.
Roberto Rocha.
Romeu Queiroz.
Zila Bezerra.
Antônio Carlos Konder Reis.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Com o Relator,

voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Divaldo Suruagy.
O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Jorge Khoury.
José Carlos Aleluia.
Lael Varella.
Luciano Castro.
Mussa Demes.
Neuton Lima.
Osvaldo Coelho.
Paulo Braga.
Pedro Fernandes.
Santos Filho.
Wilson Braga.
Antônio do Valle.
Jonival Lucas Junior.
José Borba.
José Chaves.
José Priante.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Voto com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Marcelo Teixeira.
Milton Monti.
Olavo Calheiros.
Pedro Chaves.
Pedro Novais.
Carlito Merss.
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João Coser.
João Grandão.
João Magno.
Jorge Bittar.
Pedro Celso.
Virgílio Guimarães.
Almir Sá.
João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Voto “sim”, com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - João Pizzolatti.
O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Voto “sim”, com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Voto com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Roberto Balestra.
Airton Dipp.
Giovanni Queiroz.
Rubens Bueno.
Alexandre Cardoso.
Gonzaga Patriota.
Sérgio Miranda.
Eujácio Simões.
José Egydio.
Pastor Valdeci Paiva.
Orlando Desconsi.
Suplentes.
Adolfo Marinho.
Armando Abílio.
Carlos Batata.
Danilo de Castro.
Domiciano Cabral.
O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL - Voto com a Relatora, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Fátima Pelaes.
Fernando Gonçalves.
Josué Bengtson.
Juquinha.
Lidia Quinan.
Nilo Coelho.
Paulo Mourão.
Raimundo Gomes de Matos.
Renildo Leal.
Sampaio Dória.
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Sérgio Barros.
Aracely de Paula.
Átila Lins.
O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Claudio Cajado.
Expedito Júnior.
Francisco Garcia.
Francisco Rodrigues.
Gerson Gabrielli.
Gervásio Silva.
Ildefonço Cordeiro.
João Ribeiro.
José Carlos Coutinho.
José Thomaz Nonô.
Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Voto “sim”, com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Alceste Almeida.
Coriolano Sales.
Jorge Alberto.
Silas Brasileiro.
Zé Gomes da Rocha.
Gilmar Machado.
João Paulo.
José Pimentel.
Luiz Sérgio.
Paulo Paim.
Professor Luizinho.
Telma de Souza.
Eliseu Moura.
Enivaldo Ribeiro.
João Tota.
Ricardo Barros.
Vadão Gomes.
Wagner Salustiano.
Olimpio Pires.
Pompeo de Mattos.
Pedro Eugênio.
O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Agnelo Queiroz.
Givaldo Carimbão.
Socorro Gomes.
Lincoln Portela.
Oliveira Filho.
Robério Araújo.
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Dr. Rosinha.
Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Voto com a Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Se houver algum

Deputado que não tenha votado, ainda há tempo.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - O Deputado Luciano Castro está

chegando, falei com ele por telefone.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, entendo que,

quando há necessidade, para verificação de votação de um número mínimo de
Deputados e Senadores, esses que deram apoiamento à verificação, no caso
quatro ou cinco Deputados da Oposição, não podem deixar de ser contados como
presentes, porque eles possibilitaram, com a sua presença, a verificação de
votação. Inclusive, há decisões tomadas pela Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa sobre o assunto.

Semana passada, na Comissão de Relações Exteriores, tivemos um caso
exatamente desse tipo. Decisões foram levantadas e há precedentes na Comissão
de Constituição e Justiça sobre questões de ordem formuladas nesse sentido.

Parece-me de bom senso que, para se obter uma verificação, deve haver
um número mínimo de Deputados que solicite essa verificação e esses não
podem deixar de estar presentes no momento da votação.

Mais do que uma questão regimental, é uma questão de bom senso e de
respeito ao Regimento, porque sem a presença deles não mais existe pedido de
verificação. A presença dos Deputados que pediram verificação foi fundamental
para se chegar ao número mínimo exigido para que a verificação fosse realizada.

Não contei, mas não me parece que os Deputados da Oposição que
pediram a verificação votaram; alguns sim, outros não. Percebi que alguns não
votaram e esses que deram presença e número para que a votação pudesse ser
feita não podem deixar de estar presentes ou de ter suas presenças computadas
para efeito da votação.

Essa é a questão de ordem que faço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Peço a palavra para contraditar, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Sr. Presidente, vou usar o

Regimento, mas, antes disso, quero dizer que estou há seis anos nesta Comissão
e este instrumento foi utilizado durante todo esse período como legítimo, assim
como também o é no plenário da Câmara dos Deputados. Ainda não conheço a
dinâmica dos trabalhos no Senado, mas pretendo conhecê-la nos próximos anos.

Quando solicitamos verificação de quorum  na Câmara dos Deputados,
também nos é exigido o número mínimo. Mas, a partir do momento em que o
Presidente da Casa inicia o processo de votação, os Deputados que estavam lá
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naquele momento podem votar ou não. Inclusive, há partidos que entram em
obstrução; geralmente o partido que solicitou a verificação entra em obstrução.

O direito do voto é do Parlamentar, que pode estar presente e não querer
votar. 

Não bastasse isso, o art. 40 do Regulamento Interno desta Comissão diz o
seguinte:

Art. 40. Os pedidos de verificação de presença
durante a votação somente poderão ser feitos com o
apoiamento de dez por cento dos membros presentes
no Plenário da Comissão (...).

Como aqui não há mais de trinta Parlamentares, temos mais de três
presentes. Portanto, se fôssemos seguir essa norma, bastaria que se
completassem os 10% para garantir o pedido de verificação, e vota quem quiser.
O Parlamentar que pede a verificação é obrigado a ficar no plenário.

Então, há dois instrumentos a nosso favor: o Regulamento, que nos garante
o número mínimo de três Parlamentares para pedir verificação de quorum ; e o
segundo é a norma da Casa, que nunca exigiu a presença dos Parlamentares que
deram quorum  para votar.

Querer mudar uma regra no final do jogo é muito feio.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Concedo a palavra ao

Deputado Alexandre Cardoso.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - É lógico que a manobra do

Deputado Alberto Goldman é também para propiciar o quorum , o que acho lícito.
Evidentemente, o que fica claro é que o Regimento não deixa dúvida, pois

só se necessita da permanência de quem requer a ação e não de quem apóia a
ação. Se não, Sr. Presidente, todas as votações desta Casa necessitariam sempre
da presença total da bancada. Basta que o Líder de um partido majoritário
represente o número de Parlamentares suficiente para inserir-se na ação.

Então, acho que o Deputado Alberto Goldman não acompanhou as
decisões da Comissão de Constituição e Justiça e, principalmente, as decisões
desta Casa.

Objetivamente, não há o menor fundamento na questão de ordem
levantada pelo Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. Eu gostaria de declarar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Voto “sim”, com a Relatora.
O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Também voto “sim”, Sr. Presidente, com a

Relatora.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, solicito que encerre a

votação, porque o fluxo na Casa acabou.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Nobre Deputado, então

não há necessidade de decidir a questão de ordem?
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, há necessidade, mas,
se V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Na próxima, vou consultar
a assessoria.

Deputado Alexandre Cardoso, sei que V.Exa. tem um raciocínio rápido e
gostaria imensamente que eu respondesse aqui e agora essa questão de ordem,
mas infelizmente ela é muito complexa. Portanto, na próxima sessão, prometo
responder a V.Exa. e ao Deputado Alberto Goldman.

Atenção para o resultado. Vamos ver como se deu a votação na Câmara.
(Pausa.)

Quero lembrar que temos de votar a LDO esta semana, pois já na próxima
semana expira o prazo legal e teremos que levar a votação ao Congresso.

Amanhã, às 9h, vamos votar os destaques.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente, uma questão de

ordem. Quero dizer a V.Exa. que marcar sessão para amanhã, às 9h, é
problemático, pois nesse horário funcionam as Comissões Temáticas, com
diversas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Pior à tarde. O Deputado
Alexandre Cardoso já levantou questão de ordem sobre o funcionamento desta
Comissão durante o período destinado à Ordem do Dia no plenário da Casa.

Portanto, as outras Comissões têm que entender que este trabalho é
prioritário.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Quero só justificar minha ausência,
porque sou Relator da Lei Postal, que entrará em plenário amanhã na Comissão
de Ciência e Tecnologia.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Deputado Santos Filho,
também faço parte dessa Comissão. Talvez tenhamos que pedir o adiamento da
discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Foi aprovado na Câmara
dos Deputados com 31 votos “sim”; 3 votos “não”; e nenhuma abstenção. Total de
votantes: 34.

Agora, vamos passar à votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Senador Tião Viana.
Peço aos Líderes que, antes de sairmos, se dirijam à Presidência e que

todos compareçam amanhã, às 9h, para apreciação dos destaques.
Está suspensa a sessão até amanhã, às 9h.
Boa noite a todos.
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OBSERVAÇÕES
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro reaberta a 8ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização.

Vou suspender a reunião e convocar uma reunião de Líderes para às 11h,

no gabinete da Presidência. Depois, às 13h30min, retomaremos a reunião.

Está suspensa a sessão.
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Há oradores não identificados.
Há intervenções simultâneas ininteligíveis.
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Por falta de material de consulta, as leituras não foram conferidas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número

regimental, declaro reiniciada a oitava reunião ordinária da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes das Pautas nº 8 e 9, de 2001.

Antes de começarmos a apreciação dos destaques, comunico ao Plenário o

critério que vamos adotar. Caso não seja aceito, o Plenário é soberano e decidirá.

Para facilitar os trabalhos, procuraremos votar em bloco as emendas rejeitadas

pela Relatora. O Deputado ou o Senador que tiver interesse em seu destaque

pronunciar-se-á, e o destaque será analisado de per se , porque muitos autores de

destaques poderão não estar presentes e automaticamente estarão eliminados.

Da mesma maneira, os destaques acolhidos pela Relatora serão

submetidos à votação em bloco, para facilitar, porque são mais seiscentos.

Portanto, se não houver objeção do Plenário, os trabalhos serão

conduzidos desta maneira, que vale mais para a segunda etapa, e não para esta

primeira.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, os destaques

seriam lidos um a um, ou, ao serem anunciados, cada um dos presentes

manifestar-se-ia quanto à manutenção de um determinado destaque? Qual será o

procedimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Exatamente. Quando

forem lidos todos os destaques rejeitados, um por um, o autor pedirá que o seu
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seja analisado individualmente, porque muitos dos autores não estarão presentes.

Senão, perderemos muito tempo.

Com a palavra, para fazer uma questão de ordem, o nobre Deputado João

Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, apenas para uma

informação. Neste primeiro momento, o relatório tratará das emendas de texto e

apenas num segundo momento serão apreciados os destaques relativos à

incorporação de metas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Exatamente, nobre

Deputado.

Para uma questão de ordem, concedo a palavra ao Deputado Armando

Abílio.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente, Sra. Relatora,

hoje pela manhã tive oportunidade de participar da reunião da Comissão de

Seguridade Social e nunca estive em um ambiente tão ruim.

Há exatamente seis anos, participo daquela Comissão, mas hoje o

ambiente estava horrível. Os Deputados Ursicino Queiroz, José Linhares, Laura

Carneiro, enfim, todos os membros daquela Comissão estavam inquietos e alguns

até revoltados, exatamente porque, V.Exa. há de convir, foi realizado um trabalho

muito grande para que aquela Comissão conseguisse aprovar a famosa emenda

da Saúde.
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Infelizmente, em razão de algumas interpretações, esses recursos estão

diminuindo, inclusive para o ano de 2001 esses recursos vão diminuir em mais de

1 milhão de reais. Portanto, naquela ocasião, assumi o compromisso de registrar o

ambiente que presenciei na reunião de que participei, e estão presentes aqui

quase todos os membros daquela Comissão exatamente para defender o

Destaque nº 118, de autoria da Deputada Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, uma

questão de ordem não pode ser tão extensa.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Vou concluir, Sr. Presidente. Mas

se eu não registrasse o que vi, sinceramente, ficaria frustrado. Pediria, em razão

de toda a luta travada pela Comissão de Seguridade Social, que a Relatora

analisasse com atenção o Destaque nº 118, de autoria da Deputada Laura

Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Inicialmente, colocaremos

em discussão a apreciação de destaques de texto, conforme entendimento havido

entre as Lideranças de todas as bancadas e o Presidente desta Comissão, hoje

pela manhã.

Em discussão o Destaque nº 132, que se refere ao salário mínimo. O autor

do destaque é o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

Concedo a palavra ao nobre Deputado.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, trata-se de

uma emenda coletiva do PT, PCdoB e do PDT, e a defesa poderá ser feita pelo

autor ou pelos co-autores da emenda.

Portanto, passo a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, que fará a defesa

desta emenda agora destacada.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Srs. Deputados, o que buscamos

com este destaque é, já na Lei de Diretrizes Orçamentárias, definir que o salário

mínimo terá aumento real. Já é consenso entre todos os analistas da realidade

social brasileira que um dos fatores mais importantes de distribuição de renda é o

salário mínimo.

A grande batalha pelo salário mínimo no ano passado, quando

conseguimos impor um reajuste de 19,8%, dando efetivamente um aumento real,

foi aplaudida por toda a sociedade. Fizemos isso no debate da lei orçamentária,

utilizando recursos que vieram de mudanças na legislação da CPMF, visando

coibir a fraude fiscal e o não-pagamento de impostos.

Entendemos que a lei orçamentária, de antemão, obrigada pela Lei de

Diretrizes Orçamentárias, deveria já trazer o aumento real.

Qual seria o aumento do salário mínimo? Fomos modestos, Sr. Presidente,

e aplicamos o índice de variação do dólar constante da proposta que o Governo

apresenta, ou seja, que a cotação do dólar em 2002 será equivalente a R$2,15.

Portanto, estamos fazendo uma proposta factível de aumento do salário mínimo

de R$180,00 para R$200,00.
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Os recursos que viabilizarão esse aumento serão descontados da meta de

superávit primário.

Então, Sr. Presidente, temos os recursos, a necessidade política e o apoio

social para viabilizarmos essa emenda.

Esse é o encaminhamento que dou e peço encarecidamente o voto dos

colegas para esse aumento do salário mínimo para R$215,00.

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

Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Conforme afirmamos ontem, o nosso

substitutivo deixou claro e flexibilizado para que esse pleito seja atendido na lei

orçamentária.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente, uma observação:

sou autor da Emenda nº 490, e a Relatora a acatou parcialmente, mas nessa

relação está constando como rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, vamos

seguir uma rotina da Presidência. Esses destaques a que V.Exa. se refere serão

apreciados em uma segunda etapa. Estamos apenas discutindo os destaques de

texto, como ajustado hoje pelas Lideranças partidárias.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – O que estamos votando, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Emitido o parecer da nobre

Relatora para o Destaque nº 132.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – O parecer da Relatora,

portanto, é contrário?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O parecer é pela rejeição.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, em nome do Partido

dos Trabalhadores, posso orientar a bancada?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra V.Exa.,

nobre Deputado João Coser, para encaminhar a votação, em nome do PT.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, Sra. Relatora, Srs.

Parlamentares, gostaríamos de registrar, em nome do Partido dos Trabalhadores,

a nossa preocupação com a decisão que estamos tomando neste momento.

Ano passado, o Congresso Nacional teve um papel importante, marcou um

ponto e a sua atuação foi muito bem recebida, particularmente a desta Comissão,

quando se colocou na defesa de um salário mínimo com a correção de 19,8%,

próxima a 20%, acima da previsão do Governo, que concedia um reajuste apenas

de 5 reais. Foi muito significativo o gesto do Congresso, mas também percebemos

que foi um exercício de muito esforço para conseguir a alocação dos recursos.

Felizmente, o próprio Congresso Nacional abriu mão de uma parte de recursos

que tinham sido destinados às emendas dos Parlamentares, depois, com a

arrecadação, através da CPMF, com o cruzamento com os dados da Receita

Federal, da evasão fiscal, para conseguirmos melhorar o salário mínimo.
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Nosso desejo é que isso aconteça gradativamente a cada ano. Então,

gostaríamos de fazer a defesa da votação do destaque do Deputado Sérgio

Miranda que eleva o salário mínimo na proporção de 20%. E, com certeza, mesmo

assim, vamos ter de fazer grande esforço para chegarmos aos 100 dólares,

principalmente se o dólar continuar subindo na proporção de hoje.

Então, o nosso voto é pelo destaque do Deputado Sérgio Miranda, porque

aí, Deputada Lúcia Vânia, o próprio Executivo ficaria com a tarefa de encaminhar

o novo salário mínimo na proposta do dia 30 de agosto, já numa perspectiva maior

e não seria uma obrigação, uma tarefa do Congresso, depois viabilizar os recursos

que poderiam ser destinados para investimentos em áreas sociais e infra-

estrutura, vamos ter que viabilizar os recursos para corrigir o salário mínimo.

Portanto, a nossa defesa é pelo destaque do Deputado Sérgio Miranda.

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

Relatora, que deseja acrescentar algo em relação ao destaque defendido pelo

Deputado Sérgio Miranda.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Nobre Deputado Sérgio Miranda, o

art. 46, §1º diz o seguinte:

Art.

46.......................................................................

§1º - Os recursos necessários ao atendimento do

aumento real do salário mínimo, caso as dotações da

lei orçamentária sejam insuficientes, serão objetos de
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crédito suplementar a ser aberto no exercício de 2002,

observado o disposto no art. 17 e 24 da Lei

Complementar nº 101, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência pergunta

aos demais Líderes de partidos se desejam encaminhar a votação.

Com a palavra o nobre Deputado José Carlos Aleluia, coordenador e Líder

do PFL.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, entendo

que o destaque do Deputado Sérgio Miranda converge para o princípio que temos

defendido, de que o salário mínimo deva ter um aumento real. Acredito que o

Deputado Sérgio Miranda, embora tenha sido modesto na proposta, deve estar

propondo um número em torno do qual deveremos trabalhar.

Deixo claro que o PFL vai empunhar a bandeira do salário mínimo e deixo

aviso ao Governo que não nos mande proposta que não esteja próxima desse

valor ou um pouco mais, para que não venhamos a ficar aqui todo segundo

semestre entrando por janeiro para encontrar a equação do salário mínimo,

retirando das emendas dos Parlamentares, como fizemos o ano passado.

Portanto, entendo que o aumento real do salário mínimo para um valor na

faixa do que o Deputado Sérgio Miranda está propondo é inegociável. No entanto,

a Relatora fez um esforço muito grande, porém não teria como acolhê-lo nesse

momento.
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Votamos com a Relatora, mas deixamos o registro de que a bandeira do

salário mínimo é a nossa bandeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Mais algum Líder?

Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Barros, Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, nobre Relatora,

já providenciamos um avanço significativo na Comissão de Orçamento com

relação à questão apresentada.

O salário mínimo, tradicionalmente, era discutido no mês de abril, às

vésperas do aumento, quando se abria, então, uma discussão sobre os valores a

serem aprovados para vigorar a partir de 1º de maio. Ano passado tivemos ampla

discussão e a antecipamos para o Orçamento Geral da União. Conseguimos já no

Orçamento Geral da União — aliás com a benesse dos Srs. Parlamentares

membros desta Comissão —, inclusive em prejuízo da nossa reserva de

contingência para as emendas dos Parlamentares, discriminar os valores para

sustentar o salário mínimo de 180 reais, antigo anseio do Governo do Presidente

Fernando Henrique, mas que no ano anterior não pôde ser viabilizado. Então,

temos agora a discussão sobre o valor do salário mínimo procurando ser

antecipada do Orçamento para LDO. Evidentemente, é provável que isso

aconteça num futuro próximo, mas não temos neste momento condições de definir

esses valores. O Orçamento Geral da União já está agora sendo verificado sob o

ponto de vista de pressupostos, por nós aprovados no ano passado, que

sustentariam esse salário maior. Nem todos os pressupostos estão sendo
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devidamente consolidados na realidade da arrecadação tributária, mas a despesa

continuada da decisão de ter dado o aumento ao salário mínimo está acontecendo

independentemente disso. Antecipamos para abril o reajuste que era normalmente

dado a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Então, Sr. Presidente, a discussão do salário mínimo é importante.

Desejamos um salário mínimo maior. Temos de atentar para o reflexo que isso

traz nas contas da Previdência. Na verdade, esse é o grande gargalo da questão

do salário mínimo. A iniciativa privada pouco utiliza o instituto do salário mínimo,

mas há um reflexo muito grande na Previdência e Assistência Social brasileiras o

aumento do salário mínimo.

Assim sendo, deixo isso como alerta para os nossos nobres colegas desta

Comissão e peço ao partido da base aliada que mantenha o texto da Relatora,

amplamente discutido, muito bem elaborado. Tenho certeza de que já estamos

progredindo bastante e quem sabe teremos novamente a alegria de poder dar um

grande aumento no salário mínimo aos brasileiros na discussão do Orçamento da

União no ano de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O nobre Líder do Governo

encaminha favoravelmente ao parecer da Relatora.

Mais algum Líder do Governo deseja encaminhar?

Em votação o parecer da Relatora contrário ao destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, estamos

votando o destaque ou o parecer sobre o destaque?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O destaque que tem

parecer contrário, pela rejeição. Quem vota com o destaque vota “sim”, quem vota

com o parecer da Relatora vota “não”.

Em votação.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, o PFL vota

“não”.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o PPB vota “não”.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Bloco Parlamentar

PSB/PCdoB vota “sim”.

(Não identificado) - Sr. Presidente, PDT vota “sim”.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o PT vota “sim” a um salário mínimo

digno.

Em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer da nobre Relatora

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Estou colocando em votação. Quem concorda com o parecer?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, é o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Mas posso colocar o

destaque primeiro. Tanto faz. É questão de ordem.



89

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

Os Deputados que concordam com o destaque permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Rejeitado.

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

verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O apoiamento V.Exa. tem?

V.Exa. teve o apoiamento.

Ontem houve um problema nesta Comissão — e vamos resolvê-lo —, já foi

decidida uma questão de ordem levantada pelo nobre Deputado Alberto Goldman.

Fique bem claro que a Mesa interpretará dentro da decisão da questão de ordem.

Questão de ordem. O Deputado Alberto Goldman, na oitava reunião

ordinária, realizada em 19 de junho de 2001, formulou à Mesa a seguinte questão

de ordem: os Parlamentares que deram apoiamento ao pedido de verificação de

votação, solicitado pelo Deputado João Coser, por ocasião da votação do relatório

apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002, não

poderiam ter-se ausentado do plenário da Comissão durante a votação nominal,

uma vez que os mesmos estariam também na condição de requerentes do pedido

de verificação de votação.

Por haver omissão do Regimento Comum, assim como da Resolução nº 02,

de 1995, e do Regimento Interno desta Comissão, com relação ao assunto em

pauta, foram adotados, subsidiariamente, os Regimentos Internos do Senado

Federal e da Câmara dos Deputados, nesta seqüência.
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Assim sendo, conforme o disposto no art. 293, inciso X, do Regimento

Interno do Senado Federal, se ao processar-se a verificação os requerentes não

estiverem presentes ou deixarem de votar, considerar-se-á como tendo dela

desistido.

Dou procedência à questão de ordem levantada pelo Deputado Alberto Goldman,
desde que o partido não tenha se declarado em obstrução, conforme o disposto no art. 82, §
6º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que dispõe:

Art.82........................................................................
§ 6º A ausência às votações equipara-se, para todos

os efeitos, à ausência às sessões, ressalvada a que se verificar
a título de obstrução parlamentar legítima, assim
considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas
lideranças e comunicada à Mesa.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, o Partido dos

Trabalhadores entra em obstrução.

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – O PCdoB entra em obstrução,

Sr. Presidente.

(Não identificado) – O PDT, em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PCdoB também entrou

em obstrução, nobre Deputado Sérgio Miranda? E o PDT também entra em

obstrução. Cada partido, dentro do que determina o Regimento.

E a decisão da Mesa, na questão de ordem, deverá deixar um membro de

suas bancadas no plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem.
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A decisão de V.Exa. sobre a questão de ordem apresentada pelo ilustre

Deputado Alberto Goldman suscita uma nova questão. Pode o partido que pediu

verificação de votação declarar-se em obstrução?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – No nosso momento pode.

A decisão da Mesa é esta: pode porque são momentos distintos, nobre Deputado

João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Mas veja V.Exa. que uma coisa

anula a outra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não. São momentos

distintos, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Permita-me V.Exa. que eu conclua.

Se o partido pede verificação de votação, isso lhe obriga a permanecer no

plenário. No mesmo momento ele se declara em obstrução e pode sair do

plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em outro momento,

Deputado João Almeida, como acontece no plenário da Câmara. Isso é claro, é de

tradição da Casa e do Regimento, nobre Deputado. São dois momentos distintos.

Eles solicitaram. Teriam de permanecer aqueles que deram apoiamento, primeira

decisão a favor do requerimento.

Na realidade, o que houve? Esse foi um momento. Eles teriam de

permanecer aqui, se fossem se retirar. Houve, depois, uma segunda etapa no

processo de votação em que os partidos de oposição se declararam em
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obstrução. É obrigado a permanecer um representante de cada bancada em

plenário. Esta é a nossa decisão, nobre Deputado João Almeida.

Deputado Virgílio Guimarães, V.Exa. deseja usar da palavra para fazer uma

questão de ordem? (Pausa.) Caso contrário, vamos dar seqüência, nobre

Deputado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, era

exatamente para pedir que, uma vez decidida a questão de ordem, qualquer

recurso vá para a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Vamos proceder à

verificação.

Convido o nobre Deputado João Leão para me auxiliar na chamada.

(Pausa.)

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Verificação de votação ocorrida na

oitava reunião.

Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

Deputado Alberto Goldman. (Pausa.) “Não”.

Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.)

Deputado Basílio Villani. (Pausa.)

Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)

Deputado Helenildo Ribeiro.
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O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado José Carlos Elias. (Pausa.)

Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.) S.Exa. vota contra.

Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Paulo Feijó.

O SR. DEPUTADO PAULO FEIJÓ – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Deputado Pedro Henry. (Pausa.)

Deputado Roberto Rocha.

O SR. DEPUTADO ROBERTO ROCHA – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Romeu Queiroz. (Pausa.)

Deputada Zila Bezerra. (Pausa.)

PFL.

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Com a Sra.

Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Divaldo Suruagy. (Pausa.)

Deputado Jorge Khoury. (Pausa.)

Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Com a Relatora.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Lael Varella. (Pausa.)

Deputado Luciano Castro. (Pausa.)

Deputado Mussa Demes. (Pausa.)

Deputado Neuton Lima. (Pausa.)

Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)

Deputado Paulo Braga.

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)

Deputado Santos Filho. (Pausa.)

Deputado Wilson Braga. (Pausa.)

Deputado Antônio do Valle.

 O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Jonival Lucas Junior.

(Pausa.)

Deputado José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado José Chaves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado José Priante. (Pausa.)

Deputado Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Com a Relatora.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.)

Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Pedro Novais. (Pausa.)

O PT está em obstrução.

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, o meu voto é contra o

relatório, mas o partido está em obstrução.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o meu voto é

“sim” pelo salário mínimo. A bancada está em obstrução. Por força da decisão, eu,

como Líder e como alguém que encaminhou, sou obrigado a permanecer.

Portanto o meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Peço um momento ao

Deputado João Leão.

A Presidência quer só esclarecer. Há uma decisão tomada pelo ex-

Presidente Michel Temer, esclarecendo a questão de ordem do nobre Deputado

Gerson Peres, em que S.Exa. diz:

Nobre Deputado Gerson Peres, V.Exa. tem

razão. Acolho a questão de ordem de V.Exa. e devo

acrescentar que, estando um partido em obstrução, os

encaminhamentos devem ser feitos pelo Líder, ou seja,
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os demais integrantes do partido não poderão

manifestar-se a respeito da matéria em votação.

Apenas por isso que o nobre Deputado João Coser votou, porque ele havia

se manifestado.

 O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, eu disse que o partido

estava em obstrução, mas estavam insistindo que eu desse o meu voto. O partido

estando em obstrução, o meu voto é pelo salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – V.Exa. votou corretamente.

Eu apenas estava esclarecendo, nobre Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Pedro Novais. (Pausa.)

Deputada Zila Bezerra.

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA – Sr. Presidente, voto com a

Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – PPB.

Deputado Almir Sá. (Pausa.)

Deputado João Leão. Voto “não”.

Deputado João Pizzolatti.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Com a Relatora.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)

Bloco Parlamentar PDT/PPS.

Deputado Airton Dipp.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – “Sim” ao destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – O partido está em obstrução.

Estou votando só em nome do partido.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Rubens Bueno. (Pausa.)

Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Em obstrução.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – V.Exa. tem que votar, Deputado.

Somente V.Exa. vota. (Pausa.)

Deputado Eujácio Simões. (Pausa.)

Deputado José Egydio. (Pausa.)

Deputado Valdeci Paiva. (Pausa.)

Deputado Orlando Desconsi. (Pausa.)

Passarei agora à chamada dos suplentes.

Bloco Parlamentar PSDB/PTB.

Deputado Adolfo Marinho. (Pausa.)
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Deputado Armando Abílio.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Carlos Batata.

 O SR. DEPUTADO CARLOS BATATA  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Danilo de Castro. (Pausa.)

Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)

Deputada Fátima Pelaes. (Pausa.)

Deputado Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputado Juquinha. (Pausa.)

Deputada Lidia Quinan. (Pausa.)

Deputado Nilo Coelho.

O SR. DEPUTADO NILO COELHO  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Paulo Mourão.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO  – Com a Relatora. “Não”.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – O PSDB completou o quorum .

PFL.

Deputado Mussa Demes. (Pausa.)

Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)

Deputado Wilson Braga. (Pausa.)

Deputado Aracely de Paula.

O SR. DEPUTADO ARACELY DE PAULA  – Com a Relatora.



99

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

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Átila Lins. (Pausa.)

Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)

Deputado Expedito Júnior. (Pausa.)

Deputado Francisco Garcia. (Pausa.)

Deputado Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Gerson Gabrielli. (Pausa.)

Deputado Gervásio Silva. (Pausa.)

Deputado Ildefonço Cordeiro.

O SR. DEPUTADO ILDEFONÇO CORDEIRO  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado João Ribeiro. (Pausa.)

Deputado José Carlos Coutinho. (Pausa.)

Deputado José Thomaz Nonô. (Pausa.)

Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Com a Relatora, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – O PFL completou o quorum .

PMDB.

Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)

Deputado Coriolano Sales. (Pausa.)

Deputado Jorge Alberto. (Pausa.)

Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.)

Deputado Zé Gomes da Rocha. (Pausa.)
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Deputado José Priante. (Pausa.)

Deputado Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.)

PPB.

Deputado Almir Sá. (Pausa.)

Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)

Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)

Deputado Enivaldo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO ENIVALDO RIBEIRO  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado João Tota. (Pausa.)

Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  – “Não”.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Passo a chamar os integrantes do

PL.

Deputado Eujácio Simões. (Pausa.)

Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)

Deputado Oliveira Filho. (Pausa.)

Deputado Robério Araújo. (Pausa.)

Deputado Dr. Rosinha. (Pausa.)

Algum Parlamentar ainda não votou? (Pausa.)

Deputado Orlando Desconsi. (Pausa.)

O PV não está em obstrução.
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O Deputado Orlando Desconsi está presente? Como vota S.Exa.?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, por gentileza. 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Um minutinho, uma questão de...

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - V.Exa. é o Secretário, eu queria falar

com o Presidente. Estamos em obstrução. Se deu quorum ,...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – O PV não está...

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – ... vamos sair da obstrução e vamos

votar. Precisamos de uma orientação para saber se deu quorum . O partido está

em obstrução.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Já deu quorum .

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Então, muito obrigado pela

informação. O partido sai da obstrução. Nosso voto é com o destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Vou chamar novamente todos os

Parlamentares, meu caro. Vou dar a honra de o PT votar.

Deputado Carlito Merss. (Pausa.)

Deputado João Grandão. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  – “Sim”. Carlito Merss, “sim”.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Ele não está aí. Mas ele não se

pronunciou.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS – V.Exa. está muito nervoso, Sr.

Relator. “Sim”. Com o destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sim. Eu ia botar falta nele.
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Deputado João Grandão. (Pausa.)

Deputado João Magno. (Pausa.)

Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – “Sim” ao destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – “Sim”. Pelo destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Pedro Celso. (Pausa.)

Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)

Deputado João Paulo. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Gilmar Machado

vota “sim”. Pelo destaque e pelo salário mínimo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado João Paulo. (Pausa.)

Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Pelo salário mínimo, Sr.

Presidente. “Sim” ao destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Fechou o PT. Isso é que é um partido.

Agora o PDT.

Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Deputado Rubens Bueno. (Pausa.)

Bloco PDT/PPS.

Deputado Olimpio Pires. (Pausa.)

Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Deputado Pedro Eugênio.
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O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Voto contra o relatório.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Bloco PSB/PCdoB.

Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.)

Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)

Deputado Agnelo Queiroz. (Pausa.)

Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.)

Deputado Socorro Gomes.

A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES – Voto “sim”, Sr. Presidente.

Com o destaque, em defesa do salário mínimo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Não há ninguém do PL no plenário.

PV.

Deputado Orlando Desconsi.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – “Sim” ao destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, quero lembrar

que quando uma vaga é cedida, a chamada evidentemente é feita com base no

partido da vaga. O Parlamentar faz parte da bancada do seu partido. Para que não

haja dúvida sobre isso. Se o PT se declara em obstrução, mesmo o Parlamentar

do PT que ocupa uma vaga cedida pelo PV estará participando integralmente da

bancada do PT. Até porque é comum nesta Casa haver cessões de partidos de

extração política inteiramente opostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não há dúvida, nobre

Deputado.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Como surgiu certa dúvida

quanto ao estado de obstrução ou não do companheiro Orlando Desconsi, para

que isso fique registrado de uma vez por todas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O critério que a

Presidência adotará será este. É comum na Casa a cessão de vagas, mas o

Deputado que ocupa uma vaga cedida continua na sua bancada, não há dúvida.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, estou passando os

votantes para V.Exa. declarar o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Resultado da votação.

Votos “sim”, a favor do destaque, doze Srs. Deputados; votos “não”, 39 Srs.

Deputados, em favor do relatório da nobre Deputada Lúcia Vânia; abstenções,

nenhuma. Total de votantes: 51.

Rejeitado o destaque e aprovado o parecer.

Não vai ao Senado.

Às 16h13min foi concedida verificação de votação. Teremos uma hora de

interregno para a próxima votação.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem a palavra o nobre

Senador.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, quero invocar o Regimento

Interno do Senado Federal que, no seu art. 107, parágrafo único, baseado na

Resolução nº 37, de 1995, estabelece que em qualquer hipótese a reunião de



105

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

Comissão Permanente ou Temporária poderá coincidir com o tempo reservado à

Ordem do Dia das sessões deliberativas ordinárias do Senado, e estamos votando

uma proposta de emenda à Constituição. Por esta razão, solicito a V.Exa.

suspensão da reunião, até que votemos a PEC no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Mesa acata a questão de

ordem levantada por V.Exa. Como na Câmara dos Deputados também ocorre

neste momento o mesmo processo, suspenderemos a reunião até o final da

Ordem do Dia nas duas Casas. Depois retornaremos para dar prosseguimento à

reunião.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra,

Deputado João Almeida, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - V.Exa. certamente há de levar em

conta que estamos em processo de votação e, portanto,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não estamos mais, nobre

Deputado, já foi encerrado.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esse destaque foi

encerrado.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Mas estamos em votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Continuaremos.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Vamos ver se continuaremos em

votação, reservado, inclusive, o interstício de uma hora sem pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Exato. Mas voltaremos...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem para contraditar. Isso não existe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado João

Almeida, acho que essa reunião é muito séria.

A Presidência suspende a reunião em função de a Ordem do Dia estar

transcorrendo no Senado Federal. Decorrida a Ordem do Dia, retornaremos para

dar prosseguimento nas votações dos destaques de texto.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro reaberta a oitava

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pois não, Deputado

Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, o Regimento Comum

diz que a Comissão só poderá funcionar, se não for em horário concomitante à

Ordem do Dia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não vejo os Srs.
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Senadores, embora um grande número de Deputados Federais já estejam

presentes.

Peço a V.Exa., por gentileza, verificar se a Ordem do Dia no Senado já

terminou, porque na Câmara dos Deputados já encerrou.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, acabei de

passar a V.Exa. o telefone do Dr. Carrera, que nos informou o encerramento da

Ordem do Dia do Senado. Portanto, não há motivo para verificação, e podemos

passar à votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – De fato, a Ordem do Dia

do Senado já terminou. Mas é visível a ausência dos Srs. Senadores. Está

presente somente o Senador Carlos Patrocínio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, iríamos

tratar desse assunto, quando da verificação do Senado. Vamos votar na Câmara,

uma vez que os Senadores já estão se deslocando para cá.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Exato. Vamos começar a

votação pela Câmara. Se até o final da votação na Câmara os Senadores não

comparecerem, certamente V.Exa. poderá pedir a verificação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Claro. Se alguém pedir

verificação, é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É regimental.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Regimentalmente,

qualquer um poderá pedir verificação.
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O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, estou esperando a

resposta da minha questão de ordem.

Nobre Deputado José Carlos Aleluia, pediria a V.Exa. que tivesse um pouco

mais de paciência porque ainda estou esperando a resposta que solicitei. Depois,

V.Exa. terá oportunidade de fazer os questionamentos que achar pertinentes.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, por ter informado que a Ordem do Dia

do Senado já terminou.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, ocorre

que temos um prazo legal para aprovar a LDO, até o final deste mês. Temos só

esta semana para apreciá-la na Comissão.

Entendo as questões partidárias perfeitamente. Mas, acima de tudo, temos

que fazer um esforço hercúleo para cumprir nosso dever: aprovar a LDO ainda

este mês, para que a Câmara e o Senado possam entrar em recesso.

Vamos reiniciar o processo de votação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Sr. Presidente, creio que a

matéria não vai à votação. À medida que o destaque foi rejeitado na Câmara, não

irá à votação no Senado. Então, teremos que iniciar a discussão do destaque

seguinte. Parece-me que à medida que o destaque tenha sido rejeitado na

Câmara, está rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Este já está rejeitado.

Vamos colocar o segundo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pronto, em discussão.
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(Não identificado) – Sr. Presidente, não há discussão de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não existe discussão de

destaque, somente votação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Desculpe-me, foi uma

expressão equivocada. Eu quis dizer: em votação, com direito ao

encaminhamento do autor e dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Coloco em votação o

Destaque nº 118, da Deputada Laura Carneiro, à Emenda nº 1.523, do Deputado

Darcísio Perondi.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, Srs. Senadores

e Srs. Deputados, ontem já iniciamos a discussão da matéria.

A emenda do Deputado Darcísio Perondi trata de resgatar o que a Casa

votou quando da aprovação da famosa Emenda da Saúde, discutida durante cinco

anos pela Comissão de Seguridade.

Por isso, Sr. Presidente, não falo apenas em meu nome, mas também no

da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

Este destaque resgata a possibilidade de conseguir os recursos, que

chegam a 6 milhões de reais até 2004, garantidos por essa emenda constitucional.

Alguns Srs. Parlamentares têm dito que a área de saúde tem muito

dinheiro. Queria dar alguns exemplos do muito dinheiro que ela tem.

Sr. Presidente, não consigo me ouvir.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Há uma oradora na

tribuna. Peço aos Srs. Parlamentares que desliguem os celulares e façam silêncio

para ouvir os oradores.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Queria, por exemplo, lembrar

aos Srs. Parlamentares que uma consulta na tabela SUS — Sistema Único de

Saúde custa R$2,75; uma cirurgia de vesícula custa R$39,00.

Nesta Comissão há muitos Deputados e Senadores do Nordeste,

principalmente do interior, onde o cidadão brasileiro é defendido, principalmente

pelos hospitais filantrópicos, como a Santa Casa de Misericórdia.

Para V.Exa. ter uma noção, Sr. Presidente, à Santa Casa de Sobral, no

Ceará, o SUS paga 20 mil reais para todo o sistema de UTI. V.Exa. pode imaginar

que para esse tipo de assistência não se gasta menos que o dobro desse valor.

Sr. Presidente, para uma cirurgia de mamária, que é a mais simples, ou

cardíaca, que custa, no mínimo, 6 mil reais, o SUS paga 3 mil reais.

E as pessoas dizem que a saúde tem muito dinheiro.Ora, a Comissão de

Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, com 94 membros, e os

Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não teriam aprovado a

emenda constitucional da saúde se não fossem absolutamente necessários

aqueles recursos. Esta não foi uma matéria votada ao deus-dará. Foi uma matéria

discutida durante seis anos na Casa.

Infelizmente, neste momento — tenho certeza, Sr. Presidente, não por

vontade da Relatora; sabe Deus por vontade de quem —, esta matéria tem que vir
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por destaque. Tenho certeza de que, se pudesse, a Relatora teria acatado o

destaque. O que queremos com este destaque — a emenda do Deputado Darcísio

Perondi, que resgata a emenda inicial, a proposta de emenda constitucional,

apresentada pelo Deputado Carlos Mosconi, do PSDB, relatada pelo Deputado

Ursicino Queiroz, do PFL — é apenas cumprir a Constituição, cumprir o dispositivo

que a Casa aprovou na Constituição. Além disso, não nos rendermos

absolutamente a pareceres do Governo, do Ministério, sejam eles quais forem,

mas nos atermos à responsabilidade que a Casa tem com o cidadão brasileiro,

que está morrendo, com a greve branca dos médicos. Se fingirmos que isso não

acontece, aceitaremos que o Sistema Único de Saúde — o tão falado e tão amado

SUS —, aprovado pelo Congresso Nacional, a partir de 1988, como a maior

conquista na área da saúde, vai completar seu processo de falência absoluta.

Sr. Presidente, é absolutamente necessário que os Srs. Parlamentares

aprovem o destaque, não de minha autoria, mas da Comissão de Seguridade

Social e Família. Peço a V.Exa. e aos Srs. Deputados e Senadores da Casa que

votem “sim” ao Destaque n° 118.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Quero esclarecer ao

Plenário que somente poderá usar da palavra o autor do destaque, que tem três

minutos para defendê-lo, o mesmo tempo que tem a Relatora para contraditar.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Cumprimento a Deputada Laura

Carneiro pela sua defesa em favor da Emenda nº 29, principalmente sendo

Presidenta da Comissão de Seguridade Social e Família.
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Gostaria de dizer que mantenho o meu relatório, o que diz o art. 46, inciso

II, da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento

ao disposto na Emenda nº 29, de 13 de setembro de 2000.

Portanto, rejeito o destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, uma questão

de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado, para discutir a

matéria?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Quero levantar uma questão

de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra para

uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - A questão de ordem se refere

ao que V.Exa. anunciou agora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Qual o fundamento?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Poderia usar a palavra, para

cada destaque, o autor do destaque.

Sr. Presidente, parece-me que essa interpretação é extremamente

restritiva. Creio que já estávamos utilizando um critério um pouco mais amplo de

poder usar a palavra o autor do destaque ou o da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Sim. Ou um ou outro.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Apenas para isso ficar claro.

Um ou outro, e para orientar a bancada, evidentemente, o Líder de cada partido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - No final. Vou ler o § 3º, do

art. 53, do regulamento da Comissão.

§ 3º - Somente poderão falar sobre os

destaques, pelo prazo improrrogável de três minutos

cada um, o autor do destaque ou da emenda e o

Relator da matéria.

Ele não fala em encaminhamento pelo Líder.

(Não identificado)  - Mas, Sr. Presidente, não pode haver votação sem

encaminhamento.

(Não identificado)  - Não é encaminhamento; é orientação de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Encaminhamento das

Lideranças.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Isso é outra coisa. O

encaminhamento da Liderança é competência da Liderança de cada partido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos encaminhar a

votação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É importante, Sr. Presidente,

que não se transforme encaminhamento em discurso, o que é comum. É

encaminhamento de votação, e não discurso.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O regulamento define

claramente o que é encaminhamento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Para orientar a bancada do

PT, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O prazo de

encaminhamento é de um minuto.

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

orientar a bancada do PT e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do conjunto dos

membros da Comissão. Esta emenda, agora destacada pela Deputada Laura

Carneiro, significa a aplicação prática da conquista que foi a chamada PEC da

Saúde.

Se não aprovarmos este destaque, tenho certeza de que teremos uma

grande mobilização nacional, uma comoção nacional. Todo o País comemorou:

esta Casa, o Congresso Nacional, os partidos, todo o movimento pró-saúde

pública nacional e a imprensa.

Essa redenção que se anunciava, agora cai em frustração, numa derrota

melancólica, numa noite esvaziada, não de Deputados, que estão aqui, mas de

público, de esperanças e de afirmação de propósitos. Por isso, Sr. Presidente,

tenho a convicção de que a Casa aprovará este destaque, aqui ou no plenário.

Espero que para valorizar a Comissão, seja aprovado na Comissão de

Orçamento.
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Encaminho aos meus pares, aos companheiros do PT, o voto “sim”, ao

destaque da Deputado Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Mais algum Líder para

encaminhar?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Pela ordem. Sr. Presidente, para

encaminhar pelo PMDB.

Sr. Presidente, não vou fazer encaminhamento de mérito com relação a

este destaque, porque o PMDB agora se declara em obstrução.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, é preciso

esclarecer aos Deputados o que estamos votando. A Relatora abstrai a discussão;

afirma que será aplicado o que está disposto na Emenda nº 29. Ela não explica à

Casa e aos Deputados que há uma dupla interpretação da Emenda nº 29. É isso

que está em debate. O que votamos?

Quero chamar a atenção dos Deputados, principalmente dos da Comissão

de Seguridade, que votamos para os Estados 12% da sua receita, para os

Municípios 15% e para a União fizemos duas propostas. No ano de 2000, quando

a PEC estava tramitando, era 99 mais 5%, um crescimento. De 2001 a 2004, era o

ano anterior mais o PIB. Por quê? Porque o crescimento da receita, Sr.

Presidente, acompanha o do PIB. Queríamos que os recursos para a saúde

ficassem constantes em relação à receita. Qual foi a interpretação do Ministério da

Fazenda, que acionou a Advocacia-Geral da União, que deu um parecer aceito



116

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

pelo Ministério do Planejamento? Que o ano anterior de 2001 a 2004. Por

exemplo: o ano anterior de 2004 não é 2003, é 2000. E 2000, considerado apenas

como 99 mais 5%.

Ora, no ano de 2000, os recursos para a saúde foram 99 mais 11%. Com

essa justificativa, Sr. Presidente, cancelou-se do orçamento da saúde 1,2 milhão

de reais. Então, aprovamos uma PEC para cortar recursos da saúde? É essa a

interpretação? Não, Srs. Deputados. Não aprovamos isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Peço a V.Exa. que

encerre o seu encaminhamento.

(Não identificado)  - Um minuto, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Vou encerrar, Sr. Presidente.

Chamo a atenção dos Deputados para o fato de que estamos discutindo a

interpretação do que votamos. O que cada Deputado votou? É isso que está

sendo afirmado na emenda do Deputado Darcísio Perondi ou não?

Rejeitar isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma vergonha e

uma humilhação para a Casa. É algo que ela não merece, é uma imposição

absurda. É coonestar uma farsa, uma manobra contra o Congresso Nacional.

Estão fazendo de otários os Estados e os Municípios e os Parlamentares de

bestas.

Votamos uma coisa. É mentira! Os senhores foram enganados! O apurado

não é o empenhado!
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Sr. Presidente, o PCdoB recomenda o voto “sim” ao destaque da Deputada

Laura Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mais algum Líder quer

encaminhar a votação?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, para

encaminhar pelo PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Tenho grande respeito pelo

trabalho da minha amiga e companheira Laura Carneiro. No entanto, o PFL não

dará apoio ao seu destaque, porque tem motivações. Continuaremos lutando com

a sua proposta, mas votamos com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mais algum Líder?

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, para

encaminhar pelo Partido Socialista Brasileiro.

Só vou fazer um reparo. A eminente Relatora fez uma avaliação sobre a

variação cambial. Sra. Relatora, 50% da despesa com saúde estão indexados ao

dólar. Não há um exame de ponta no País que não esteja indexado ao dólar.

Eu gostaria que cada um dos Srs. Deputados que vota esta matéria no

momento desse uma única desculpa: como vão ser feitos os exames de ponta na

área da saúde do País com o dólar disparando para R$2,50, R$2,52?
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É evidente que estamos votando a diminuição da qualidade da saúde, o

impedimento ao acesso da assistência médica no hospital público, porque quem

pode vai pagar indexação a qualquer título.

Sra. Relatora, esta emenda é fundamental para garantir o acesso do

brasileiro à vida. Foi esse o grande discurso desta Casa. Derrotar esta emenda é

derrotar uma conquista do Poder Legislativo do Brasil. Por isso, o Partido

Socialista Brasileiro vota, com muita satisfação, com a Deputada Laura Carneiro.

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

Deputado Airton Dipp, pelo PDT.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – Encaminhamos esta emenda, Sr.

Presidente, favoravelmente ao destaque da Deputada Laura Carneiro e alertamos

aos Srs. Parlamentares para o fato de que os recursos da Constituição destinados

à educação e à saúde, tanto nas leis orgânicas municipais como nas constituições

estaduais, são sempre feitos em relação à receita efetivada. Portanto, não

podemos admitir a interpretação do Ministério da Fazenda, que quer repassar

recursos com o crescimento do PIP em relação ao Orçamento aprovado no ano de

2000. Temos de repassar esses recursos em relação ao Orçamento executado do

ano de 2000. Isso está na Constituição Federal e é cobrado pelo Tribunal de

Contas da União, dos Estados e dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mais algum Líder quer

encaminhar a votação?
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(Não identificado)  - O PSDB, Sr. Presidente, quer lembrar à sua bancada

que vota com a ilustre Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Líder do Governo?

(Não identificado)  – O Governo, Sr. Presidente, vota com a Relatora,

contra o destaque e pede aos Deputados da base aliada que permaneçam em

plenário e votem também “não” ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerrado o

encaminhamento da votação.

Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o destaque permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

(Não identificado)  - Sr. Presidente, melhor será V.Exa. anunciar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Aprovado o destaque.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(Não identificado)  - Verificação, Sr. Presidente.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, está querendo ganhar no grito aqui.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, peço verificação com número.

(Não identificado) - Verificação pela Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos fazer a votação

nominal.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que inverta a votação.

(Não identificado)  – Não.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Recurso regimental.

(Não identificado) – A votação é nominal.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(Não identificado)  - A posição de votação não ficou devidamente

esclarecida.

(Não identificado) – Quem vai decidir pela Mesa tem de sentar no seu

lugar.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, questão de ordem. V.Exa. ainda não

anunciou o resultado da votação. Eu queria saber o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Eu coloquei a questão

pausadamente para que todos pudessem refletir e não se enganar. Fui repetitivo,

mas para não haver qualquer dúvida, vou fazer uma votação nominal, para que

não haja qualquer suspeita.

Convido o Senador Romero Jucá para proceder à chamada.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, creio que,

após uma votação simbólica, há que ser anunciado o resultado.

(Não identificado) – O Presidente ficou na dúvida.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A Presidência já definiu e

resolveu fazer uma votação nominal.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Ocorreu uma votação

simbólica. Espero que V.Exa. anuncie o resultado da votação simbólica. V.Exa.

anunciou o resultado da votação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. deixa eu

responder?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Anunciei o resultado — e

deixem-me responder à questão de ordem formulada pelo Deputado Virgílio

Guimarães. Deputado, anunciei o resultado da votação. Porém, houve uma reação

muito grande e muitos Parlamentares levantaram o braço. Em função disso, fiquei

em dúvida.

Por isso, Deputado, nada mais justo que fazer uma votação nominal, para

que tudo fique claro. Assim ninguém será acusado de nada aqui. É jogo limpo.

Vamos votar. O Senador vai fazer a chamada. Assim não vai pairar qualquer

dúvida sobre a votação. Deputado Virgílio Guimarães, eu, tanto quanto V.Exa.,

acho que a proposta é justa. Vamos resolver aqui no voto nominal.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Bloco PSDB/PTB.

Deputado Alberto Goldman. (Pausa.) “Não”

Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.)

Deputado Basílio Villani. (Pausa.)



122

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

Deputado Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Com o Relator.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Deputado João Almeida. (Pausa.)

Deputado José Carlos Elias. (Pausa.)

Deputada Lúcia Vânia. Voto conhecido.

Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Paulo Feijó. (Pausa.)

Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Deputado Pedro Henry. (Pausa.)

Deputado Roberto Rocha. (Pausa.)

Deputado Romeu Queiroz. (Pausa.)

Deputada Zila Bezerra.

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA – Com a Deputada Laura Carneiro.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Três suplentes.

Deputado Armando Abílio. (Pausa.)

Deputado Augusto Franco. (Pausa.)

Deputado Carlos Batata. (Pausa.)

Deputado Danilo de Castro. (Pausa.)

Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)

Deputada Fátima Pelaes. (Pausa.)
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 Deputado Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputado Juquinha.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA – Com a Relatora, Sr. Presidente.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputada Lidia Quinan. (Pausa.)

Deputado Nilo Coelho. (Pausa.)

O Bloco PSDB/PTB está completo.
PFL.

Deputado Antônio Carlos Konder Reis. (Pausa.)

Deputado Divaldo Suruagy. (Pausa).

 Deputado Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Lael Varella. (Pausa.)

 Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES – “Sim”. Com a Deputada Laura

Carneiro.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)
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Deputado Paulo Braga.

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)

Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Wilson Braga. (Pausa.)

Deputado Aracely de Paula. (Pausa.)

Deputado Átila Lins.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS – “Não”.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)

Deputado Expedito Júnior.

O SR. DEPUTADO EXPEDITO JÚNIOR – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - PFL está completo.

PMDB.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, PMDB está em

obstrução.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Obstrução não vota.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Abstenção.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Abstenção?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Mas quem anunciou vota.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - PMDB...
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O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Está em obstrução e eu tenho de

votar em abstenção.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sim. E o restante não contará para

efeito de voto.

Deputado Milton Monti em abstenção.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – A não ser que eu mude o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – Não.

PT.

Deputado Carlito Merss. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, a bancada do

PT se declara em obstrução. O Líder, Virgílio Guimarães, vota “sim”.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – Quem está em obstrução?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Voto “sim”. Com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – O PT está em obstrução?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS – PT em obstrução. O Líder vota

com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – PPB.

Deputado Almir Sá. (Pausa.)

Deputado João Leão. (Pausa.)

Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)

Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.)

Deputado Nelson Meurer.
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O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA – Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)

Deputado Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)

Deputado João Tota. (Pausa.)

Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – “Não”.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - PPB está completo.

Bloco PDT/PPS.

Deputado Airton Dipp.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – “Sim”. Com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Deputado Pedro Eugênio. (Pausa.)

Deputado Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – “Sim”. Com a saúde.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Olimpio Pires. (Pausa.)

Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)

O Bloco PDT/PPS fica faltando um voto por ausência de Parlamentar.

Bloco PSB/PCdoB.

Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.)

Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)
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Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.)

Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.)

Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)

Deputado Agnelo Queiroz. (Pausa.)

Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.)

Deputada Socorro Gomes. (Pausa.)

(Não identificado) - O Deputado Sérgio Miranda estava presente.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – Mas S.Exa. não está aqui.

(Não identificado)  - Sim. Mas S.Exa. tem de votar. S.Exa. está lá fora e

tem de votar “sim” ou “não”.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Bloco PL/PSL.

Deputado Eujácio Simões.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado José Egydio. (Pausa.)

Pastor Valdeci Paiva.

O SR. DEPUTADO VALDECI PAIVA – Com o destaque da Deputada

Laura Carneiro.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – Deputado Lincoln Portela.

O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA – “Sim”. Com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – PV.

 Deputado Orlando Desconsi.
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O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – Eu voto com a orientação do

PT. Portanto, eu continuo em obstrução. Já foi esclarecido hoje, pela manhã. Não

posso votar.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, o PMDB está

retirando a sua obstrução. E o encaminhamento de voto da bancada é com a

Relatora.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Temos de registrar, com

satisfação, a retirada de obstrução do PMDB.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  – Sr. Presidente, o resultado da

votação é o seguinte: 9 votos “sim”, 31 votos “não”.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, o PMDB não vai ser chamado a votar?

O PMDB tem de ser chamado a votar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Chame a bancada do

PMDB.

(Não identificado)  - Está encerrada a votação, Sr. Presidente.

(Não identificado)  - Não está encerrada, não. O Presidente ainda não

anunciou o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A Mesa está com a

palavra.
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Ele nem podia ter se colocado em obstrução, porque tinha de ser colocado

antes de começar a votação. Eu não quis questionar.

Portanto, nós vamos chamar a bancada do PMDB para votar.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Antônio do Valle. (Pausa.)

Deputado Jonival Lucas Junior. (Pausa.)

Deputado José Borba. (Pausa.)

Deputado José Chaves. (Pausa.)

Deputado José Priante. (Pausa.)

 Deputado Marcelo Teixeira.

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – “Não”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Olavo Calheiros.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – “Sim”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – “Sim” não é com a Relatora. “Sim” é

com o destaque. “Não” é com a Relatora.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Desculpe, Sr. Presidente. Eu

voto com o destaque da Deputada Laura Carneiro. Sou a favor do destaque.

Portanto, “sim”. Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Com a Relatora.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Pedro Novais. (Pausa.)
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Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)

Deputado Coriolano Sales. (Pausa.)

 Deputado Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO – “Sim”. Com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.)

Deputado José Gomes da Rocha. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, na medida em

que o quorum já foi alcançado, o PT, para registrar seu ponto de vista, sai da

obstrução nessa votação e gostaria que seus Parlamentares fossem chamados ao

voto. E o voto indicado, como todos sabem, é "sim".

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, o Bloco

PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Vou chamar individualmente os

Parlamentares.

Deputado Carlito Merss. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - O Deputado Orlando Desconsi está

na vaga do PV, mas ele é da bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Quero esclarecer o

seguinte: só vamos admitir obstrução antes de começar a chamada individual de

votação. Depois disso, não vamos admitir.
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a

palavra para fazer uma questão de ordem sobre essa matéria, e vou aguardar o

fim da votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos aguardar o final da

votação.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Justamente. Quero fazer

uma questão de ordem sobre essa matéria. Vou aguardar o fim da votação,

porque é da maior importância que fique esclarecida essa matéria. Mas vou

aguardar o fim da votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos chamar.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - "Sim", com a saúde, com a

Deputada Laura Carneiro.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado João Coser. (Pausa.)

Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - "Sim", com a Deputada Laura

Carneiro.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado João Magno. (Pausa.)

Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - "Sim", com o destaque e com a

saúde.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Pedro Celso.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - "Sim", com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O Deputado Virgílio Guimarães

mantém o voto "sim".

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, o Deputado

Alexandre Cardoso vota "sim", com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O Deputado Alexandre Cardoso não

tinha votado.

Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - "Sim", com o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Orlando

Desconsi, como ficou?

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - "Sim", com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Agnelo Queiroz. (Pausa.)

Deputado Givaldo Carimbão.

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - "Sim", com o destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O PSB/PCdoB está completo.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI - Deputado Orlando Desconsi,

do PT, ocupando a vaga do PV, vota "sim", com o destaque da Deputada Laura

Carneiro.
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, anuncio o resultado da

votação: votos "sim", 22; votos "não", 34; total, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Portanto, o destaque foi

rejeitado.

Não vai ao Senado da República.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, o Destaque nº 153

aparece como sendo do Senador Gilberto Mestrinho, mas na verdade é de minha

autoria, e, devido à importância da matéria, eu gostaria de solicitar o voto em

separado desse destaque.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem a palavra V.Exa.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, peço a verificação de

quorum  no Senado. Tenho apoiamento.

(Intervenção inaudível.)

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Posso. É verificação de quorum , não é de

votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Qual é o apoiamento?

(Não identificado) - Sr. Presidente, já havia passado a votação.
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O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Mas não estou falando da votação,

Senador.

(Não identificado) - Já havia passado a votação.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Senador Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não há votação no

Senado. A matéria foi rejeitada na Câmara. Não há votação no Senado. (Tumulto.)

 A matéria foi rejeitada na Câmara. (Tumulto.)

A votação foi encerrada às 21h16min.

(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

(Não identificado) - Sr. Presidente, não era verificação. V.Exa. ficou

confuso e afirmou. Podemos pedir a gravação e rever.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não.

(Não identificado) - V.Exa. sentiu-se inseguro e pediu votação nominal.

Não houve pedido de verificação. (Tumulto.)

(Não identificado) - Sr. Presidente, estou pedindo verificação.

(Não identificado) - Não houve verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Houve. Eu pedi a

verificação. (Tumulto.)

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - V.Exa. falou que estava

confuso.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado, não precisa de

todo esse arroubo.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - V.Exa. não anunciou o

resultado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos com calma. Quem

pediu a verificação fui eu. Portanto, V.Exa. tem razão.

(Não identificado) - Sr. Presidente, quero fazer uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado, não precisa

ficar nervoso, não precisa gastar tanta energia. Vamos fazer o que estiver de

acordo com a lei, com o Regimento. Realmente, quem pediu a votação nominal fui

eu — V.Exa. me desculpe, foi um equívoco —, e passei a contar do encerramento

da votação. Mas vamos contar o prazo do momento em que anunciei a votação,

naquela primeira votação.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

(Não identificado) - Sr. Presidente, V.Exa. enganou-se, sim. O Deputado

José Carlos Aleluia pediu a verificação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu pedi verificação. Está

gravado.

(Não identificado) - Não, não.

(Não identificado) - Uma questão de ordem.

(Não identificado) - Sr. Presidente, não tem como.
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(Não identificado) - Houve verificação do Deputado José Carlos Aleluia.

(Tumulto.)

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a

palavra para fazer uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Vamos votar, Sr. Presidente, senão

passa o tempo.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, não cabe o

pedido de verificação do plenário, porque simplesmente V.Exa. não anunciou o

resultado. V.Exa., de ofício, falou em votação nominal. Então, o Deputado José

Carlos Aleluia não pode ter pedido verificação, porque só caberia o pedido de

verificação após....

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, pedi

verificação, está óbvio que pedi. O senhor sabe disso.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, eu gostaria

que não me fosse tirada a palavra, estou falando. Não cabe pedido de verificação,

porque simplesmente V.Exa. não anunciou o resultado, de ofício.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A questão está decidida,

nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Então, não houve pedido

de verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não tem mais pelenga,

Deputado. A questão está decidida pela Mesa. Vamos em frente.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - É só para justificar que não

houve pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Mas eu já decidi a

questão, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Houve o pedido, sim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos votar.

(Não identificado) - Houve, sim, senhor. O pedido houve.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos votar o terceiro

destaque.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Não cabe pedido de

verificação. Não houve anúncio do resultado.

(Não identificado) - O pedido foi feito, sim.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Não houve anúncio de

resultado.

(Não identificado) - Falo com a autoridade de quem votou com a Deputada

Laura Carneiro: o pedido houve.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Não houve, porque não

houve anúncio de resultado.

(Não identificado) - O pedido houve.

(O Presidente faz soar as campainhas.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Peço a colaboração dos

Srs. Deputados, para que possamos prosseguir nossa votação. 

Vamos colocar em votação o terceiro destaque.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

 (Não identificado) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o Destaque nº

489, de minha autoria, seja votado em separado. É um destaque com o qual

houve entendimento meu com a Relatora, Deputada Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Peço a V.Exa. que faça o

requerimento por escrito à Mesa.

(Não identificado) - De acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos colocar em

votação o terceiro destaque, Destaque nº 124, do Deputado Virgílio Guimarães. A

Emenda nº 1.816 do mesmo autor do destaque.

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O Deputado Sérgio Miranda,

co-autor da emenda, vai encaminhar.

Deputado Sérgio Miranda, é a respeito do superávit primário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o Orçamento

deste ano tem uma dupla característica. As metas de superávit não estão mais
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acordadas com o FMI. Não existe mais a imposição do acordo com o FMI para

fixar as metas de superávit primário.

O segundo aspecto é que estamos vivendo no País uma crise energética

gravíssima, seriíssima, classificada por Deputados da própria base do Governo

como uma crise de origem fiscal, porque não foram feitos os investimentos

públicos necessários para viabilizar o crescimento da geração e da transmissão.

Sr. Presidente, estamos propondo uma revisão desse superávit. O País tem

o objetivo de sair dessa crise. O País tem necessidade de abordagem de questões

sociais gravíssimas, como aumento real do salário mínimo, aumento para o

servidor público, há seis anos sem reajuste. Como vamos manter uma política de

superávit de 2,4% do PIB, superior, Sr. Presidente, à meta original do acordo com

o FMI?

E qual não foi a nossa surpresa quando o Secretário-Executivo do

Ministério da Fazenda disse que esse superávit não será suficiente! Eles vão

aumentar o superávit por medida provisória! Vão fazer o que fizeram no ano

passado: alteraram a LDO — o anexo das metas fiscais — por medida provisória!

Sr. Presidente, numa situação de tal gravidade como a que o País

atravessa é inadmissível que a Casa vote uma LDO que não fixa como prioridade

para o próximo ano investimentos na área de geração e transmissão. Não pode,

Sr. Presidente! E mantêm um superávit dessa ordem? Estamos vivendo uma crise

de infra-estrutura no País: é carência no transporte, no abastecimento d’água, na

geração de energia, mas o planejamento só se volta para a geração de superávits!
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O argumento que vamos ouvir é o de que, como defende um grupo de

Parlamentares, a maioria, é mais importante o superávit, porque dá credibilidade,

porque vamos pagar a dívida, do que os compromissos com o desenvolvimento do

País. Vamos pedir votação nominal para esse destaque para que isso fique bem

claro. Propomo-nos a diminuir esse superávit; aceitamos até propostas

alternativas. Poderíamos até fechar com a proposta do PFL; o partido, porém,

retirou-a. Poderíamos adequar a proposta do PFL, apoiar a diminuição do

superávit em apenas 6 milhões e determinar urgentes investimentos em energia.

Sr. Presidente, consideramos que esse é o aspecto mais importante do

debate, e é esse o destaque que estamos propondo aos colegas Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Concedo a palavra à Sra.

Relatora, Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

acredito que este realmente seja um dos pontos mais importantes deste debate. E,

neste momento, na minha visão, nada poderia ser pior para a confiabilidade da

economia brasileira do que a diminuição da meta do resultado fiscal pretendida

pelo ilustre Deputado Sérgio Miranda. O fim do acordo com o FMI, em dezembro

de 2002, está sendo aguardado por todos para testar a capacidade do País de,

autonomamente, demonstrar sua responsabilidade fiscal. Portanto, ficamos com o

relatório.

A elaboração do projeto, a aprovação e execução da Lei Orçamentária de

2002 deverão levar em conta a obtenção do superávit primário, conforme
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discriminado no anexo de metas fiscais, no Orçamento Fiscal e no da Seguridade

Social: 5 bilhões, 281 milhões, 749 mil reais, no programa de que trata o inciso VI,

do § 2º, do art. 8º, dessa Lei.

Sou, portanto, pela rejeição do destaque.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra

para encaminhar pelo PCdoB, porque gostaria de fazer uma observação a mais —

e vou usar só um minuto — sobre a perversidade desse artigo proposto pela

Relatora.

 Estamos fixando o superávit primário como percentual do PIB; porém, o

superávit das estatais está definido nominalmente. Qual será o PIB do próximo

ano sobre o qual se vai calcular o superávit? Sem dúvida será menor, mas fixou-

se nominalmente, e isso implica que o superávit das estatais — que no Brasil

significa ELETROBRÁS e PETROBRAS —, para gerar energia, para colocar luz

na casa do povo, vai ser mais do que 0,4%. Mais! Por que não se colocou também

nominalmente o superávit do Orçamento Fiscal? A Relatora teria de responder por

que não o coloca nominalmente, por que coloca apenas o da estatal. É para

aumentar o superávit da estatal em relação ao PIB, porque o PIB vai cair, e para

facilitar o processo de privatização, para tirar energia e impedir que

ELETROBRÁS e PETROBRAS invistam em energia? Como fixa valor nominal, e

não como proporção do PIB? Por que não fixa nominal também para o Orçamento

Fiscal e o da Seguridade? Por que coloca os dois como percentuais do PIB? Por

que essa diferença entre as estatais PETROBRAS e ELETROBRÁS, que vão
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investir em energia, e o Orçamento Fiscal e o da Seguridade? Queria pelo menos

que isso fosse esclarecido aos Deputados.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a palavra, pelo

Partido dos Trabalhadores, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Se a Relatora quiser

responder, tem a palavra.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Gostaria de responder que tanto o

superávit das estatais quanto o fiscal e o da seguridade estão em valores

nominais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Não, no art. 17, não, Relatora.

V.Exa. acabou de ler o art. 17.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Fixado no anexo de metas, Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - E por que não incluiu aqui e

incluiu o outro? Explique-me.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Simplesmente porque fizemos duas

redações, uma colocando aqui na frente, e posteriormente a consultoria achou

melhor remeter ao anexo de metas fiscais. Posso ler o relatório para V.Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pode, pode ler.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Meu relatório foi lido aqui no princípio

da manhã. Estamos mantendo, em nosso substitutivo, o resultado primário fixado

no projeto que cabe à União de 2,4% do PIB, sendo 26 bilhões, 408 milhões e 700

mil do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme consta do anexo de
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metas fiscais, e 5 bilhões, 281 milhões e 700 mil do programa de dispêndios

globais das empresas estatais federais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - No art. 17, no projeto de lei,

V.Exa. não incluiu o do Orçamento Fiscal, e no momento, nobre Relatora, que

esse 0,4% vai incindir sobre um PIB menor do que foi programado. O PIB não vai

crescer 4,5% este ano, e não vai crescer 4,5% no ano que vem. E todos os

Deputados presentes sabem disso. Quando se fixa um valor nominal no projeto de

lei, significa que ele vai ser maior do que o percentual do PIB.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, temos uma

questão de ordem. O tempo utilizado está excedendo o tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Deputado Sérgio

Miranda já terminou seu encaminhamento.

Concedo a palavra ao Deputado João Coser, pelo PT, para encaminhar.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, gostaria de fazer

ainda um esclarecimento ao Deputado Sérgio Miranda. Só gostaria de dizer,

Deputado, que a troca que a consultoria sugeriu fosse feita deveu-se ao fato de

que o valor das estatais não constava do anexo de metas. Por isso não foi

colocado no texto.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, a Câmara dos

Deputados deu um bom exemplo quando votou o projeto que regulamenta a

edição de medidas provisórias. Neste momento, a Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização deveria estar discutindo a crise por que passa
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o País e a necessidade de crescimento do Brasil. Precisamos investir em energia

elétrica, construção de estradas e saúde para que as nossas empresas voltem a

crescer, gerando empregos, reduzindo a criminalidade e a prostituição infantil.

Esse era o debate que o Congresso Nacional deveria estar travando, de maneira

decente e responsável.

Entretanto, até outro dia retínhamos parte do PIB para superávit primário

por exigência do Fundo Monetário Internacional, e atualmente seguimos o mesmo

caminho por lamentável determinação do Governo Fernando Henrique e de sua

equipe econômica, respaldado agora por boa parte do Congresso Nacional.

Realmente, lamentamos que mais uma vez o Governo Fernando Henrique

decida reter 2,4% do PIB para superávit primário, principalmente em relação às

estatais. É triste debatermos a Lei de Diretrizes Orçamentária fazendo de conta

que não existe crise no setor elétrico, que não há apagão e que os nossos

gabinetes não estão com a energia cortada. O Presidente da Câmara dos

Deputados comemora 41% de economia da Casa e estamos aqui fazendo de

conta que o assunto não nos diz respeito.

Então, votamos com o destaque, lamentando que a Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização caminhe em sentido contrário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Para encaminhar, tem a

palavra o Líder do Governo, o Deputado Arthur Virgílio.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGÍLIO - Sr. Presidente, claro que o

Governo não pode concordar com uma lógica ingênua, desligada da realidade
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econômica e da verdade dos fatos. Esse número não foi encontrado

aleatoriamente nem foi escolhido num jogo de azar. Ele visa manter a relação

entre o PIB e a dívida interna líquida consolidada num patamar de 47% a 50%

para, a partir daí, procurar baixá-lo.

O Governo preocupa-se, sim, com investimentos, mas se tivermos uma

política de pouca responsabilidade e credibilidade externa em relação ao déficit ou

ao superávit primário, haverá escassez de investimentos. Se alguém me disser

que se gera emprego com algum outro fator que não esse, pensaria em mudar de

opinião, mas, na verdade, a única forma de se gerar empregos é com

investimento.

O Brasil tem problemas hoje porque os capitais externos estão mais raros.

A poupança interna tem crescido em relação a anos anteriores, mas ainda está

em insuficientes 20%. Precisaríamos poupar o equivalente a 24% ou 25% ao ano

em relação ao produto interno bruto.

Nosso respeitável colega, o Deputado João Coser, disse que quando o FMI

estava aqui fazíamos de um jeito e que continuamos a agir da mesma forma

depois que o Fundo deixou o Brasil. Isso não acontecia porque estávamos

obedecendo ao FMI, mas porque temos a crença de que a saúde econômica de

um país é o que o torna atraente para investimentos internos e externos. Portanto,

se tivermos a falsa compreensão de que o País é superavitário porque apresenta

saldo positivo no superávit primário, poderemos acabar esquecendo de que ele



146

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

precisa mesmo ter um grande saldo primário para enfrentar o déficit nominal, que

determina a classificação do risco do País.

Não podemos pensar que o Governo é perverso porque não cuida das

estradas. Em relação à energia elétrica, o BNDES está com muito dinheiro para

resolver o problema. A lógica de um governo que precisa investir contrapõe-se à

lógica do governo que entra no cheque especial para ter um momento de alívio,

para em seguida pagar o alto preço do isolamento, da falta de confiança e da

entrada de capitais. O capital só vai para o lugar que não cumpre com suas

obrigações internacionais quando se paga uma taxa de juros muito alta — e às

vezes nem vai.

Essa discussão não tem a ver com neoliberalismo, com socialismo, com

socialdemocracia nem com comunismo. Na minha opinião, ela tem a ver com

sensatez. Todos sabem do esforço do Presidente em governar gastando menos

do que arrecada, mas, para isso, às vezes são necessárias medidas amargas.

Essas regras aplicam-se a este Governo ou a qualquer outro que o suceda. De

outra forma, reeditaremos o que aconteceu com o Presidente Fernando de la Rúa,

que esbofeteou o povo argentino indo buscar para governar por ele o terceiro

colocado nas eleições, um homem que fala a linguagem do ajuste fiscal e da

credibilidade internacional. O primeiro fez um palanque belíssimo, ganhou as

eleições, mas não consegue governar a Argentina.

Portanto, Sr. Presidente, tenho todo o respeito pelos companheiros que têm

essa posição, para mim ingênua, mas ela vai de encontro à realidade dos fatos.
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Vivemos num mundo que não permite mais que um governo mude muito em

relação a outro.

Em função do exaustivo debate que tivemos, o Governo encaminha o voto

contra o destaque.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - O relógio de V.Exa. deve

ter dado defeito quando o Líder do Governo encaminhou.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Foi idêntico ao relógio que

usei para o Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGÍLIO - Se falei menos, foi para poupar o

tempo dos Srs. Parlamentares. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o

Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, esta é uma

discussão de fundo. O meu Partido também se preocupa com a necessidade de

investirmos em infra-estrutura. Em relação à questão da energia elétrica, concordo

com o Líder do Governo, que destacou que precisamos criar um ambiente

favorável à associação das empresas estatais com o capital privado nacional e

estrangeiro e que há condições para o capital estrangeiro e nacional privado

investirem em infra-estrutura. Aliás, essa tem sido uma vantagem do atual

Governo, e foi por isso que o racionamento não ocorreu antes.

Vamos continuar defendendo a tese do investimento em infra-estrutura, em

energia elétrica, em transporte. Apoiamos a tese do salário mínimo, do aumento
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do funcionário público, mas não queremos, neste momento, desestabilizar um

relatório construído com o intuito de manter a imagem de que o País é capaz de

gerar um superávit fiscal, que gostaria fosse menor.

Não pretendo gerar estresse, sobretudo com essa emenda, que é

extremamente ampla e destrói totalmente o superávit. Por isso, estamos com a

Relatora e votamos "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o

Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - O PMDB também está preocupado

com a questão energética. Sem mais delongas, concordamos que a iniciativa

privada pode e deve participar desses investimentos.

O PMDB encaminha o voto com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado, não se

preocupe tanto com o tempo. Ficamos tão pouco tempo juntos. Vamos conversar

aqui com tranqüilidade.

Mais algum Líder quer encaminhar a votação?

Com a palavra o Deputado Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  - Sr. Presidente, como a

própria Relatora disse, esse talvez seja o ponto crucial, porque todos têm

consciência de que estamos no meio de uma crise energética, uma crise de infra-

estrutura.
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O que está afugentando os capitais internacionais é justamente a

negligência do planejamento estratégico do Brasil, que, irresponsavelmente,

concentrou-se em gerar superávit para servir à questão financeira e desmantelou

o País. É isso que está levando à insegurança. Se não estamos querendo aqui

fazer investimentos, nesta hora de agonia aguda, na questão energética — até

entendo que a questão da saúde hoje não é tão premente como a questão da

energia, porque sem energia, sem infra-estrutura energética, não vai haver Lei de

Responsabilidade Fiscal que se sustente —, não vamos poder cumprir esse pacto

com o FMI, porque não vai haver faturamento, não vai haver atração de capitais.

Precisamos sinalizar para os credores internacionais que precisamos sacar

uma parte desse superávit para podermos corrigir os erros — a não ser que o

Governo esteja querendo realmente criar o apocalipse do setor energético

nacional para poder entregar o sistema hidrelétrico —, porque recursos temos

para investir e a hora para investirmos é esta.

Em relação ao Líder Arthur Virgílio, apesar de ter militado na Oposição,

S.Exa. pode ficar tranqüilo, porque as oposições não vão fazer o que Presidente

da Argentina, Fernando de La Rúa, fez. Não vamos convocar S.Exa. para poder

fazer o próprio planejamento estratégico.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Encerrado o

encaminhamento da discussão.

Vamos dar início ao processo de votação. Peço a V.Exas. que prestem

atenção.
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Normalmente vota-se com o parecer

da Relatora. Se o parecer da Relatora é de posição contrária, na verdade, o

funcionamento...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Nobre Senador, é a

proposição que está em votação. É o inverso.

Prestem atenção: aqueles que aprovam o destaque permaneçam como se

encontram. Aqueles que discordam do destaque e, portanto, estão a favor da

Relatora, deverão manifestar-se. Peço a V.Exas. que mantenham o braço erguido.

(Pausa.)

Rejeitado o destaque.

A matéria não vai ao Senado Federal.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, quero

formular uma questão de ordem sobre a votação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - Não houve pedido de

verificação. Vamos ao item seguinte, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - Claro que houve, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Creio que o que abunda

não faz mal. Vamos trabalhar com tranqüilidade, vamos verificar. Deputado João

Leão...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, quero

formular uma questão de ordem sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, tenho

absoluta certeza de que a Mesa não vai dar neste momento a resposta para a

questão de ordem que vou formular. Na verdade, vou deixar que a Mesa responda

na próxima reunião. Hoje, aqui...

Sr. Presidente, entendo que o silêncio do Plenário é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos ouvir a questão de

ordem do Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, V.Exa.

interpretou que o Deputado que falava em obstrução contava voto para o quorum.

Existe no Regimento Comum...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. está equivocado.

Não disse isso aqui.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO  - A Mesa informou que se o

Deputado que se mantivesse em obstrução, o voto contava para o quorum . Se

não existe essa decisão da Mesa, não farei a questão de ordem. A Mesa disse

que o Deputado do PMDB que se declarou em obstrução contava para o quorum .
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Está registrada a questão

de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Mas não formulei ainda a

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos responder a

V.Exa. futuramente.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO  - Não formulei a questão de

ordem, Sr. Presidente. Quero saber se essa é a interpretação da Mesa, porque

vou formular a questão de ordem com base nessa interpretação, porque entendo

que não existe obstrução como forma de voto. O Regimento Comum não

especifica a forma de voto. Saindo do Regimento Comum e reportando-me ao do

Senado, existem, na verdade, três formas de voto, com base no art. 294, que diz

que as formas de voto são: favorável, abstenção e contrário. Não existindo a

forma de voto "obstrução", quem pede a obstrução não conta para quorum .

Então, a questão de ordem que formulo...

(Não identificado)  - Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - A questão de ordem que

formulo à Mesa...

(Não identificado)  - Sr. Presidente, para contraditar. É evidente que a

abstenção...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Não acabei de fazer a

questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Deputado Alexandre

Cardoso está com a palavra. Vamos ouvi-lo.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - O art. 294 fala da votação

ostensiva; referindo-me ao art. 292, só é votação simbólica ou ostensiva quando

não for secreta.

(Não identificado)  - Isso é o Regimento Comum?

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Na votação ostensiva, só

existe a forma de voto favorável, abstenção e contrário, porque o Regimento

Comum, quando fala no processo de votação, não especifica a forma de voto.

Assim sendo, a obstrução não é uma forma de voto; a obstrução é uma modo

político de um partido manifestar-se. Assim, não sendo forma de voto, não poderá

ser contada para quorum . Gostaria de que os Srs. Parlamentares prestassem

atenção, porque é importante formularmos questões de ordem.

Portanto, é da maior importância que esta questão de ordem seja

esclarecida, porque, no meu entendimento, a obstrução não é uma forma de voto.

Encaminho esta questão de ordem à Mesa, que poderá não deliberar hoje. Peço à

Mesa que se manifeste, evidentemente, na próxima reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Agradeço a V.Exa. a

benevolência.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, quero fazer uma

observação. Eu, que tomei a anotação do voto, quero apenas lembrar que tanto o



154

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

Deputado do PT quanto o Deputado do PMDB, ao declararem que a bancada

estava em obstrução, voluntariamente declararam seu voto. Não temos obstrução

se eles declararam o voto "não". Ambos declararam o voto, e, portanto, os votos

foram anotados.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, não vou

polemizar, mas não existe o voto chamado obstrução. Existem três formas de

voto; obstrução é uma posição da bancada.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Votou "sim" ou optou pela abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já entendi a questão de

ordem. Vamos fazer a chamada. O Deputado João Leão fará a chamada.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Sr. Presidente, o PT está em

obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Um minuto.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Sr. Presidente, o PT declara-

se em obstrução.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Antes de iniciar a votação, como

V.Exa. bem lembrou, o PCdoB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O PCdoB está em

obstrução.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - O PT está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O PT está em obstrução.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Deputado Anivaldo Vale?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Bloco está em

obstrução.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Deputado Arnon Bezerra.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - O PDT está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - PMDB?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Quero declarar que o PMDB não está

mais em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Meus parabéns,

Deputado.

(Não identificado)  - Mais uma boa notícia.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Deputado Basílio Villani;

Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)

Deputado Helenildo Ribeiro. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Deputado João Almeida.

Deputado José Carlos Elias. (Pausa.)

Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.)

Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Paulo Feijó.

O SR. DEPUTADO PAULO FEIJÓ - Com a Relatora.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Deputado Paulo Kobayashi.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - "Não", com o líder do Governo

e com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Deputado Pedro Henry.

Deputado Roberto Rocha. (Pausa.)

Deputado Romeu Queiroz. (Pausa.)

Deputada Zila Bezerra. (Pausa.)

Deputado Armando Abílio. (Pausa.)

Deputado Augusto Franco. (Pausa.)

Deputado Carlos Batata. (Pausa.)

Deputado Danilo de Castro. (Pausa.)

Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputada Fátima Pelaes.

Deputado Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputado Juquinha.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputada Lidia Quinan.

Deputado Nilo Coelho.

O SR. DEPUTADO NILO COELHO - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Paulo Mourão. (Pausa.)
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Deputado Raimundo Gomes de Matos. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - "Não", com a

Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Renildo Leal. (Pausa.)

Deputado Sampaio Dória. (Pausa.)

Deputado Sérgio Barros. (Pausa.)

PFL.

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - "Não", com a

Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Divaldo Suruagy.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - "Sim", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - "Sim" ou "não".

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Lael Varella.

O SR. DEPUTADO LAEL VARELLA - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - "Não", com a Relatora.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - "Sim", com o destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)

Deputado Paulo Braga. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)

Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Wilson Braga. (Pausa.)

Deputado Aracely de Paula.

O SR. DEPUTADO ARACELY DE PAULA - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Átila Lins.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - "Não".

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)

Deputado Expedito Júnior. (Pausa.)

Deputado Francisco Garcia. (Pausa.)

Deputado Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Gerson Gabrielli.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O PFL fechou, Sr. Presidente.
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PMDB.

Deputado Antônio do Valle. (Pausa.)

Deputado Jonival Lucas Junior. (Pausa.)

Deputado José Borba. (Pausa.)

Deputado José Chaves. (Pausa.)

Deputado José Priante. (Pausa.)

Deputado Marcelo Teixeira. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Olavo Calheiros.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)

Deputado Coriolano Sales. (Pausa.)

Deputado Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.)

Deputado Zé Gomes da Rocha. (Pausa.)
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PPB.

Deputado Almir Sá.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - João Leão, "não".

Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)

Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - "Não".

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - "Não", com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)

Deputado Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)

Deputado João Tota. (Pausa.)

Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - "Não".

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O PPB fechou.

PL.

Deputado Eujácio Simões.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado José Egydio. (Pausa.)

Deputado Valdeci Paiva. (Pausa.)
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Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - "Sim", com o destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Oliveira Ribeiro. (Pausa.)

Robério Araújo. (Pausa.)

Oliveira Filho. (Pausa.)

Zila Bezerra.

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA - Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - "Não". Há algum Parlamentar do Bloco

Parlamentar PSDB/PTB que não foi chamado?

Deputado João Almeida, que há pouco estava aqui.

PFL?

O Bloco fechou.

Há algum Parlamentar do PMDB que não foi chamado?

Então vamos lá. Aqui são 16, votaram todos. O PFL fechou, são 13. O

PMDB também — um, dois, três, quatro, cinco, seis. O PPB fechou, são seis.

Houve quorum , Srs. Deputados: 16 mais 12 são 28; 29; 34, com 6, 40

Parlamentares.

O PT quer votar, ou não precisa votar?

Anuncio o resultado: 40 votos "não"; 2 votos "sim"; nenhuma abstenção.

O destaque foi rejeitado.

Não vai ao Senado Federal.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O Presidente havia

anunciado, pelo que entendi — queria até que V.Exa. nos esclarecesse de uma

vez; parece que houve certa dúvida, no sentido de que o partido que estivesse em

obstrução, ao final da votação...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, V.Exa. perdeu a hora, infelizmente.

O partido é que tem de anunciar.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Tudo bem, tudo bem.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Na próxima, V.Exa. vota.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - V.Exa. não chamou o PPS.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Às 21h59, encerramos a votação.

Vamos ao próximo destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não chamou.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, uma questão

de ordem. O PPS não foi chamado a votar.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Não foi.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, V.Exa. se

acha em condição de decidir a questão de ordem que formulei ou não?

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - V.Exa. estava em obstrução, Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Eu não declarei obstrução.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas V.Exa. faz parte do Bloco

Parlamentar PDT/PPS. O PDT é o chefe do seu bloco, Deputado; então, fique

calado.

(Não identificado)  - Muito bem, Deputado João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Está encerrada a votação. Vamos ao

quarto destaque.

Rejeitado, o destaque não vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Destaque nº 128, do

Deputado Virgílio Guimarães, à Emenda nº 1.820. Autores: Virgílio Guimarães,

Sérgio Miranda e Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Quem vai falar? Quem vai

defender o destaque?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Aqui, Sr. Presidente, pela

ordem.

O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO  - Sou co-autor também. Deputado

Pedro Celso.

(Não identificado) - Está em obstrução; não pode defender.

(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente. Apenas para avisar a

Oposição que há sanduíche na sala da Presidência.

(Não identificado) - Obrigado, obrigado.

O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, trata-se aqui de uma questão...

(Não identificado)  - Não está mais em obstrução, não?

O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO - ...das mais importantes dessa Lei de

Diretrizes Orçamentárias, que diz respeito à possibilidade do reajuste salarial dos

servidores públicos federais. São mais de seis anos sem qualquer tipo de reajuste.

A nobre Relatora, inclusive, no seu substitutivo acata a proposição de que

constará do Orçamento Geral o reajuste dos servidores públicos federais. Depois,

infelizmente — já imagino os motivos —, a Sra. Relatora volta atrás na sua

posição, por meio de um adendo ao substitutivo, onde se lê:

Art. 55. Os recursos necessários ao atendimento

do reajuste geral de pessoal, previsto no inciso X do art.

37 da Constituição Federal, constarão do projeto de Lei

Orçamentária.

Depois, infelizmente, nossa nobre Relatora volta atrás e diz:

Os recursos para a revisão geral, prevista no

inciso X da Constituição, poderão constar da Lei

Orçamentária.

Isso não garante absolutamente nada. Os milhões de brasileiros que

dependem dos salários dos servidores públicos federais continuarão sem qualquer

perspectiva de reajuste salarial.
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Além disso, Sr. Presidente, existe um acórdão do Supremo Tribunal

Federal, que estranhamente até agora não foi publicado, apesar de ser conhecido

por toda a Nação, no sentido de que se deve contemplar e marcar a data do

reajuste salarial dos servidores públicos federais, cumprindo o que prevê a

Constituição Federal, que estabelece revisão da remuneração dos servidores

públicos sempre na mesma data e sem distinção de índice.

Portanto, Sr. Presidente, a questão do reajuste salarial dos servidores

públicos federais diz respeito não só à situação funcional, à qualidade de vida dos

servidores públicos e de suas famílias, mas também à economia do nosso País,

que passa por uma situação que desagrada à esmagadora maioria do povo

brasileiro. Mais do que uma questão de justiça, trata-se também de melhorar a

qualidade de vida do nosso povo, de instrumentalizar o serviço público, que vem

sendo depauperado ao longo dos últimos anos, especialmente nesse Governo que

aí está.

Nesse sentido, só temos a apelar e solicitar que se mantenha a redação

inicial dada ao substitutivo da Relatora, sem o adendo que veio alterar a posição

primeira. Este é o apelo que fazemos, tendo em vista os mais de seis anos sem

qualquer tipo de reajuste para os servidores públicos federais.

O Congresso Nacional, Sr. Presidente, tem de responder a essa massa

enorme de trabalhadores que dedicam suas vidas ao serviço público. Não se pode

falar em serviço público eficiente e de qualidade se os servidores estão para lá de

desencorajados e sem condições de prestar um serviço decente à população, em
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função do aviltamento dos seus salários. Isso é uma verdadeira crueldade. Os

mais diversos índices medem, ao longo desses seis anos sem reajuste, uma

inflação acumulada, e provam a perda do poder aquisitivo dos servidores públicos

federais. O momento de promover alguma justiça a essa massa enorme de

servidores é fazer constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias — abrimos até mão

da emenda que apresentamos — a primeira proposta da Relatora, que foi

substituída por esse adendo.

Em relação a isso, Sra. Relatora, só temos a lamentar que V.Exa. tenha

voltado atrás em relação à sua posição primeira, alterando o seu próprio parecer,

o seu próprio objetivo. O apelo que fazemos a V.Exa., aos Deputados e aos

Senadores é no sentido de que retorne à versão primeira do substitutivo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Bezerra) - Convido o Deputado

Santos Filho, Vice-Presidente da Comissão, a assumir a Presidência.

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Santos Filho.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Passo a palavra à Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, gostaria de dizer que a posição adotada no substitutivo se deve à

flexibilização que posteriormente fizemos em todos os dispositivos da LDO, no

sentido de permitir que a Lei Orçamentária possa definir os parâmetros com mais
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clareza. Acredito que simplesmente pela decisão do Supremo e pela própria Lei

de Responsabilidade Fiscal esse reajuste estará assegurado.

Sou pela rejeição do destaque.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para encaminhar pelo PT, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra o nobre

Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Nobre Relatora, para quem tem reajuste, parece simples essa questão.

Para quem mantém um padrão de vida e está tendo reajuste, trata-se de uma

questão tranqüila. Mas para os servidores, que há seis anos não têm reajuste, é

diferente.

Ao assistir a esta votação, percebemos por que tivemos de ir ao Supremo

obrigar o Presidente Fernando Henrique a cumprir o que diz a Constituição. O

Supremo primeiro teve de decidir e obrigar o Presidente a conceder reajuste para

depois o Governo acenar com alguma proposta.

Estamos aqui, nobre Relatora, discutindo uma questão fundamental, a

remuneração de servidores que prestam serviços relevantes ao povo brasileiro. Se

levarmos em consideração também setores importantes como educação e saúde,

verificamos que 70% dos gastos são com pessoal, porque não se faz educação

nem saúde sem pessoas, que precisam de estímulo, de valorização. Se levarmos

em consideração o que diz inclusive a moderna reengenharia, verificaremos que
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as pessoas precisam de reajuste, de um estímulo financeiro para poder continuar

desenvolvendo seus trabalhos. Por isso, nobre Relatora, estamos aqui pedindo o

apoio das Sras. e dos Srs. Deputados para a correção daquilo que foi perdido.

A telefonia vai ter agora um reajuste de 11%; o setor elétrico também vai ter

o mesmo reajuste, porque já está previsto no contrato a definição de percentuais.

No entanto, aos servidores não há nenhuma garantia de um reajuste digno.

Portanto, estamos encaminhando, em nome do PT, o voto "sim" ao destaque, para

que possamos sinalizar aos servidores que o Congresso Nacional é mais sensível

do que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que precisou ser obrigado, por

uma decisão do Supremo, a reconhecer que precisa dar reajuste a seus

funcionários. Mas a Câmara, porém, reconhece que os servidores são importantes

e necessitam de fato de um reajuste.

Por isso, o encaminhamento do PT é "sim" ao destaque. Pedimos a todos

os nobres Deputados e Deputadas que votem seguindo a orientação desse

destaque fundamental para os servidores públicos deste País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Para encaminhar, concedo

a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - O PFL vota "não", com a

Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Para encaminhar, concedo

a palavra ao Deputado Sérgio Miranda.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a Relatora, no seu

primeiro relatório — tenho a impressão de que a alteração veio do Executivo —,

propunha, no art. 55, § 1º: "Os recursos necessários ao atendimento do reajuste

geral, previsto no inciso X do art. 37, constarão do projeto de Lei Orçamentária".

Constarão, respeitando o espírito da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Depois a Relatora, numa errata, alterou isso e voltou para uma posição genérica:

"poderão constar". Considero isso insuficiente. Não estamos votando essa

emenda, mas uma que fixa esse valor. Se não houver a fixação de um valor, isso

não será aprovado.

A Constituição fixou o reajuste geral anual para os servidores públicos, a

partir da Emenda nº 19, sem distinção de índice. O Governo não respeitou essa

decisão durante esses anos. Neste ano, o Supremo obrigou o Governo a fazê-lo.

Não sei se fará. O Governo não respeita isso. A preocupação dele é com o

pagamento dos juros, relação dívida/PIB, o Brasil da realidade do dinheiro.

Quando pedimos o voto a V.Exas., apresentamos uma argumentação

explícita, fixamos algumas das questões sociais a serem corrigidas na LDO:

salário mínimo, aumento de salário para o servidor público. São essas as duas

questões centrais. Por isso, pedimos o voto de V.Exas. para o seguinte destaque:

"A proposta e a lei orçamentária preverão dotação suficiente para contemplar a

revisão geral anual, na mesma data, sem distinção de índice, a que se refere o

inciso X do art. 37 da Constituição Federal, em percentual mínimo equivalente à
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variação do ICV/DIEESE, índice do custo de vida, entre julho de 1998 e dezembro

de 2000, acrescida da previsão de variação do mesmo índice para 2001".

É para essa proposta que pedimos o voto de V.Exas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Mais alguma Liderança

deseja encaminhar o voto?

(Não identificado)  - Sr. Presidente, o PPB vota "não", com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O PPB vota "não".

(Não identificado)  - Sr. Presidente, o Governo vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O Governo encaminha o

voto "não".

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP  - O Bloco PDT/PPS encaminha o voto

"sim" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Liderança do PDT

encaminha o voto "sim", favorável ao destaque.

O PMDB deseja pronunciar-se?

(Não identificado)  - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "não", com

a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência colocará o

destaque em votação.

Aqueles que desejam votar com o destaque, contra o parecer, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Rejeitado o destaque.
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A matéria não vai ao Senado Federal.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Sr. Presidente, solicitamos o

acolhimento de uma emenda aglutinativa no âmbito desta Comissão, com

fundamento no art. 92 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 31 da

Resolução nº 2 do Congresso Nacional e no art. 122 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, este não é o

momento adequado.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Compreendemos que o parecer da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização é terminativo

sobre as emendas, e, portanto, nesses casos podemos aplicar emendas

aglutinativas, no âmbito da Comissão, com base nesses artigos.

Caso a decisão da Mesa seja favorável, encaminharemos a emenda para

que seja incluída na pauta para votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência defere a

questão de ordem de V.Exa.; apenas deseja esclarecer que a emenda aglutinativa

encaminhada já foi prejudicada, com a votação do salário mínimo.

Encaminhamento.

Destaque nº 451.
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O autor do destaque...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, V.Exa. poderia ler

o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Refere-se ao superávit das

estatais, nobre Deputado Sérgio Miranda. Quando a Oposição o entregou, ainda

no período da tarde, haviam sido feitos os nº 1, 2, 3 e 5. Pulou-se o quatro, que

trata exatamente do superávit das estatais.

(Não identificado)  - Quem é o autor do destaque?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O Deputado Sérgio

Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, fizemos um

boletim, em que uma das páginas se refere a um gráfico que compara os

investimentos da ELETROBRÁS, que vinham crescendo até 1998 e a partir daí

caíram. No mesmo gráfico, representa-se o crescimento do superávit primário.

Desde 1999, temos observado que o Governo, para manter um mínimo de gastos

em investimento e custeio, tem jogado o peso do superávit primário principalmente

nas costas das estatais. Tem reduzido seu superávit primário, em comparação aos

anos anteriores, e aumentado o superávit das estatais. Daí surgiu a crise de

energia.

O superávit das estatais em 1999 foi de 6 bilhões. Em 2000 estava previsto

1 bilhão e 300 mil, e foi de 11 bilhões. Em 2001 estava previsto 1 bilhão e 200 mil,

partiu-se para 6 bilhões. Este ano propõe-se 5 bilhões. Hoje as estatais são
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basicamente PETROBRAS e ELETROBRÁS, com a segunda compreendendo

CHESF, ELETRONORTE, Furnas e Itaipu.

É incompreensível que este Congresso não se sensibilize com a crise de

energia. O programa de geração que existe aqui é a ampliação de Tucuruí. No

ano passado foram previstas várias termoelétricas para Furnas. Neste ano, nada!

Nada! É como se a Casa se alienasse do Brasil. Há necessidade de aumento dos

investimentos na ELETROBRÁS. Furnas tem de investir em termoelétricas — e há

termoelétrica no seu plano de investimento.

Quando esse projeto veio para cá, não se sabia a dimensão da crise

energética. O mínimo que poderíamos fazer era reduzir esse superávit para

aumentar o investimento em geração de energia. A Casa não muda o anexo das

metas fiscais porque o Governo não concorda, porque ele não mudou sua política.

O Governo está tratando a opinião pública como se houvesse uma preocupação

com geração de energia. Não é verdade. A política do Governo não muda. Ele

acha que quem vai resolver o problema de geração de energia é o setor privado.

Agora, para o setor privado entrar há um custo. Entrar numa matriz hidrelétrica,

investir em termoelétrica, com que garantias? Já se conseguiu dolarizar as tarifas

para o gás. Agora quer-se dolarizar tarifa para os equipamentos.

Sr. Presidente, esta atitude da Casa em relação a essa LDO, na minha

opinião, é terrível. Nunca vi uma votação dessa, onde a Casa não age como

representante do País, mas do Governo. Se o Governo diz: não vamos aumentar

o investimento das estatais, é o que acontece.
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Considero essa atitude dramática. É como se o Brasil não existisse para

nós, apenas o Governo, que libera as emendas para alguns Deputados. É isso. O

Brasil, com seus problemas, com suas ansiedades, com suas preocupações, não

está no horizonte da Casa. Não está. A demonstração é essa LDO.

Peço o voto dos Deputados, sabendo que não vou tê-lo, para este destaque

que reduz esse superávit das estatais e amplia o investimento em energia,

principalmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra a nobre

Relatora, Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, como li no meu relatório inicial, trabalhamos o superávit das estatais

estabelecendo uma compensação entre os dois superávits, o das estatais e o

fiscal e da seguridade; tiramos a limitação que havia em relação ao superávit das

estatais quando se estabelecia um mínimo de 5 bilhões; fizemos uma observação

em relação ao BNDES, para que priorizasse os investimentos na área de energia;

o Governo tem mantido todo um trabalho no sentido de chamar ou de regular o

setor elétrico para que haja uma parceria com o setor privado, e o programa já

está em andamento.

Quero novamente reafirmar que o superávit de 2,4%, sem dúvida alguma,

terá de ser mantido no nosso relatório.



175

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Para encaminhamento de

votação, com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar, pelo Partido dos

Trabalhadores.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e

Srs. Deputados, não poderia deixar de me manifestar sobre essa questão.

Todos reconhecem a extrema gravidade da crise energética e suas

conseqüências sobre a economia brasileira. Aliás, nesse particular, vale a pena

indagarmo-nos: em função de superávit primários passados, pelos quais deixamos

de investir em energia elétrica, qual o preço que estamos pagando por essa

ausência de investimentos passados?

Então, quando se defende o superávit em função de se buscar limitar o

crescimento da dívida interna, em função da famosa meta, que gira em torno de

50% do valor do PIB, assume-se uma visão quase fundamentalista sobre essa

questão, omitindo-se uma visão mais ampla do que seja a austeridade fiscal,

entendida como equilíbrio das contas de governo numa ótica de desenvolvimento

econômico, de enfrentamento dos desafios sociais deste País.

Quando abrimos mão de oferecer soluções para os nossos
problemas sociais, quando abrimos mão de investir na infra-
estrutura brasileira, aumentando o Custo Brasil, seja pela
ausência de investimentos na nossa estrutura de transporte, na
nossa malha rodoviária, que, como sabemos, está
absolutamente sucateada, seja pela ausência de investimento no
setor de energia elétrica, acabamos pagando um preço muito
alto, e o preço está sendo esse, ou seja, manter um superávit de
32 bilhões de reais, acumulando-se o superávit do Tesouro com
o das estatais, e ainda assim a dívida não pára de crescer,
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porque somos obrigados, por conta dessa instabilidade
econômica, provocada também pela crise de energia, a elevar
taxa de juros, que, por sua vez, aumenta de forma exponencial o
nosso endividamento.
É em função disso que não podemos calar-nos. Quero registrar, de um

lado, que temos plena consciência de que temos de trabalhar em regime de

austeridade fiscal; em segundo lugar, que austeridade fiscal não é sinônimo dessa

abordagem que está baseada no superávit e, portanto, na redução do crescimento

da economia, na omissão diante dos problemas sociais deste País.

É por isso mesmo que somos plenamente favoráveis à proposta defendida

pelo Deputado Sérgio Miranda, no sentido de que se reduza o superávit das

empresas estatais, permitindo que elas possam cumprir o seu papel no sentido de

investir na exploração de energia no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O PT encaminha o voto

"sim".

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra o Líder do

Bloco/PDT, para encaminhamento

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Sr. Presidente, encaminhamos o voto

"sim" em relação a este destaque por entendermos que o superávit de 5 bilhões

para as empresas estatais, é muito alto em função da crise do setor energético

brasileiro. Se traduzíssemos em relação à produção de energia, poderíamos gerar
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mais 5 mil megawatts no País, ou seja, quase 10% da geração do sistema elétrico

brasileiro.

E, como estamos numa crise por falta de investimentos e não por falta de

chuvas, fazer com que as nossas empresas estatais não possam investir é uma

incoerência por parte do Governo Federal em relação ao desenvolvimento

econômico, social, inclusive em relação às receitas, que vão diminuir por falta de

atendimento à demanda do setor produtivo nacional.

Por isso, somos inteiramente favoráveis ao destaque apresentado nesta

Casa, e criticamos o Governo Federal por não estar sensível aos anseios dos

brasileiros, e sim ao Fundo Monetário Internacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O Nobre Deputado Airton

Dipp, Líder do PDT, encaminha o voto "sim".

Para encaminhamento, o nobre Deputado Sérgio Miranda, Líder do Bloco

PCdoB.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, vou ser bem

objetivo. Quero apenas trazer uma informação aos nobres Deputados. Quando

V.Exas. ouvirem alguém do Governo dizer que não há investimento, que as

estatais não têm dinheiro, saibam que essa pessoa do Governo está mentindo.

(Risos.) As estatais têm dinheiro em caixa. As estatais federais têm ativos líquidos;

não é patrimônio, nobres Deputados, é ativo líquido. Se inclusive pagarem todas

as suas dívidas, até as externas, elas ainda terão 10 bilhões. O Governo Federal
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entupiu as estatais federais de 25 bilhões de títulos públicos; estão lá, nas

estatais; e depois diz que não entende a crise de energia.

Está-se cometendo um crime contra este País, Sr. Presidente, um crime.

Esse fundamentalismo xiita, que já levou à crise do câmbio em 1999, hoje está

levando a outra, porque vai desajustar o Fisco, vai reduzir a arrecadação, vai

aumentar os juros e vai aprofundar a crise fiscal. É isso.

Então, Sr. Presidente, queria citar esses dados. As estatais estaduais e

municipais têm déficit; as federais, não; elas têm 19 bilhões, descontadas todas as

suas dívidas internas, em caixa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O nobre Deputado Sérgio

Miranda encaminha o voto "sim".

Para encaminhamento, concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson

Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, o PPB encaminha

o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O PPB encaminha o voto

"não", por intermédio do Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o

voto com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O nobre Deputado Milton

Monti, do PMDB, encaminha o voto com a Relatora, ou seja, "não".
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(Não identificado)  - Sr. Presidente, o Governo encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O Governo encaminha o

voto

"não".

Nobre Deputado, como o PFL encaminha seu voto?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  - O PFL vota com a ilustre

Relatora: "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O PFL vota com a Relatora.

Vamos colocar em votação o Destaque nº 451.

Os Srs. Parlamentares que concordam com o destaque permaneçam como

se encontram. (Pausa.)

Rejeitado o destaque. Não vai ao Senado Federal.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quanto tempo já temos do intervalo do

pedido de verificação? Temos de ficar atentos para isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Terminará às 22h59min.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Sr. Presidente, temos de ficar atentos.

Por isso, peço a V.Exa. que exija o tempo realmente de 1 minuto para

encaminhamento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - V.Exa. está fixando o

tempo em 1 minuto, eu fixei em 2 minutos. Por enquanto, está prevalecendo o

tempo da Presidência.

Destaque nº 112. Autor: Deputado Jorge Bittar.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Retira o destaque, Deputado?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  - Suponho que o Deputado João Leão

se encontra feliz com a tabela do imposto de renda. É o que devo concluir de sua

proposição.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - V.Exa. já viu leão que não esteja feliz

com o imposto de renda?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  - Está mais para leão do que para

tigrão, realmente.

O destaque refere-se à seguinte emenda, que gostaria de ler rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - V.Exa. disporá de 3

minutos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - "A previsão da receita com imposto

sobre a renda das pessoas físicas, contida na proposta orçamentária de 2002,

deverá levar em conta a revisão da base de cálculo daquele imposto, decorrente

de correção dos valores de tabela progressiva mensal e anual, bem como de

correção dos limites e deduções sobre a renda tributada, a ser efetivada a partir

de 1º de janeiro de 2002".
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Sr. Presidente, gostaria de destacar que a situação do Imposto de Renda é

extremamente grave. É do conhecimento de todos o ônus crescente que vem

ocorrendo sobre uma parcela considerável da população que desconta imposto de

renda na fonte. Desde 1996 até hoje, temos acumulados 33% de distorção na

tabela do Imposto de Renda. Entendemos que é o momento de se trabalhar na

correção integral ou parcial dessa questão. Para isso, é preciso que a LDO oriente

o Poder Executivo nessa direção, de tal maneira que o Poder Executivo, em

parceria com o Congresso Nacional, possa não só realizar a correção da tabela do

Imposto de Renda, mas prover, por meio de uma pequena reforma tributária,

recursos de outras fontes tributárias que possam suprir a eventual perda

decorrente da correção da tabela do Imposto de Renda. Essa é uma maneira

responsável de se propiciar austeridade fiscal neste País.

Por conta disso, considero fundamental que incluamos já na LDO a

orientação para que a proposta de Lei Orçamentária leve em consideração as

mudanças imprescindíveis e inadiáveis na tabela do Imposto de Renda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A nobre Relatora deseja

fazer uso da palavra?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA  - Sr. Presidente, quero dizer que essa

matéria não foi analisada porque se encontra em tramitação na Câmara, inclusive

com o Relator aqui presente, Deputado Pedro Novais, que está propondo uma

tabela onde não haja perda alguma de receita. Portanto, não caberia à LDO, neste

momento de gravidade da economia brasileira, lançar mão de uma receita como
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essa, uma vez que o projeto já está em andamento e deverá ser votado nos

próximos meses.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Concedo a palavra ao

nobre Deputado João Coser para encaminhamento.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, quero apenas reforçar

o debate que fizemos com o Deputado Pedro Novais na Comissão de Finanças e

Tributação, sobre uma proposta alternativa, se não a ideal, mas que se aproxima

muito de algo moderno, fixando cinco tabelas, aumentando para até 35% a tabela

máxima.

Com certeza há cidadãos que recebem salários muito baixos (mil a dois mil

reais) sendo tributados da forma como são tributados no Brasil, e considerando a

tabela do Imposto de Renda, há tanto tempo sem ser corrigida, é de nossa

responsabilidade atuarmos com mais carinho quanto a isso.

Com relação especificamente ao objetivo, sempre que se diz que se quer

corrigir uma tabela de Imposto de Renda, quem está do lado do Governo diz que

queremos gerar despesa e evitar que se faça receita, porque se trata de uma

receita. Mas é uma receita, lamentavelmente, feita à custa do sacrifício de quem

ganha salários muito baixos. Queremos arrecadar receitas tributando as grandes

fortunas, combatendo a sonegação. Com certeza, faríamos muito melhor se

mantivéssemos realmente esses recursos nas mãos desses brasileiros que

contribuem com a construção deste País.

Nosso voto é pelo destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Mais algum Líder deseja

encaminhar?

Concedo a palavra, por 2 minutos, ao nobre Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a receita tributária

brasileira aumentou muito, como percentual do PIB. No Governo Fernando

Henrique Cardoso, diz-se que partiu de 27%, 26%, e está em 32%, 33% do PIB.

Esse aumento na arrecadação dá-se de forma distorcida e injusta. Ele ocorre

devido ao aumento de contribuições que dificilmente são desoneradas, são

cumulativas, regressivas, porque todos pagam a mesma coisa, ou ocorre de forma

injusta, ao não se alterarem as alíquotas e faixas do Imposto de Renda, uma vez

que se está cada vez mais apenando, por conta da inflação que houve no período,

a classe média baixa. Então, Sr. Presidente, isso aí é um tiro no pé.

As exportações não podem concorrer lá fora, e mesmo aqui o nosso

produtor interno não pode concorrer com produto exportado que não paga CPMF.

Temos hoje um processo de arrecadação extremamente distorcido.

Essa proposta já teve aceitação no Senado Federal, visto que encerra

justiça em si, e acho que deveríamos aprová-la; por isso, pedimos aos nobres

Deputados que a aprovemos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O nobre Líder do PCdoB,

Deputado Sérgio Miranda, encaminha o voto "sim".

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, o PFL,

também neste destaque, vota com a Relatora, portanto, vota não.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, o PMDB vota com a

Relatora, vota "não".

(Não identificado)  - O PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O PPB vota com a Relatora

"não".

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP  - O PDT/PPS vota "sim", com o

destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O PDT vota "sim".

Em votação.

Os Srs. Deputados que concordam com o destaque permaneçam como se

encontram. Os Srs. Deputados que votam com a Relatora, que votam "não",

manifestem-se.

Rejeitado.

O destaque não irá ao Senado Federal.

Destaque nº 433, para o trecho "produzir impostos sobre grandes fortunas";

autor: Deputado Jorge Bittar.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e

Srs. Deputados, a Sra. Relatora, quando abordou o tema da correção da tabela do
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Imposto de Renda, sugeriu que estivéssemos propondo algo que reduzisse as

receitas do Tesouro Nacional.

Fiz questão de enfatizar que desejávamos, como desejamos, a correção da

tabela do Imposto de Renda sem redução das receitas. Tanto é verdade que não

só concordamos com a abordagem que está sendo desenvolvida nesta Casa,

como também propomos que o Governo imediatamente regularize o Imposto

sobre Grandes Fortunas.

Em dezembro do ano passado, através da emenda constitucional que criou

o Fundo da Pobreza, estabeleceu-se o Imposto sobre Grandes Fortunas e o IPI

sobre supérfluos como fonte de renda do Fundo da Pobreza, que, de acordo com

a própria emenda constitucional, precisa de, pelo menos, 4 bilhões de reais por

ano. Este ano terá apenas 2 bilhões e 800, ou seja, teremos de encontrar novos

recursos para o orçamento do ano que vem, para completar o valor mínimo de 4

bilhões, conforme prevê a Constituição Federal.

Se não bastasse estar inscrito na Constituição o Imposto sobre Grandes

Fortunas, diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 11, o seguinte:

Constituem requisitos essenciais da

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão

e efetiva arrecadação de todos os tributos da

competência constitucional do ente da Federação.

Então, estamos pedindo, nada mais, nada menos, que o Governo cumpra a

Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao propormos que, na Lei de
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Diretrizes Orçamentárias, fique estabelecida a obrigatoriedade de o Governo

produzir uma proposta de regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas e

remeta a esta Casa essa proposta fundamental para que possamos estabelecer

justiça na tributação e justiça no enfrentamento do desafio social, através da

provisão de recursos para o Fundo de Combate à Pobreza.

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

Deputada Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

quero dizer que, em relação ao sistema tributário, achei mais prudente, neste

momento, não fazer nenhuma alteração, mesmo porque já existe em andamento

todo um trabalho no sentido de mudar de forma mais equilibrada o sistema

tributário.

Como o nosso sistema tributário hoje já é um remendo que tem trazido

muita inquietação ao setor produtivo, à sociedade de maneira geral, achei que

como existem vários projetos tramitando — é pensamento nosso como ex-

membro da Comissão de Reforma Tributária — deveríamos lutar por uma reforma

tributária que não fosse tão ampla, mas que, pelo menos, viesse trazer mais

tranqüilidade e fazer com que tenhamos um Custo Brasil menor do que o de hoje.

Somos pela rejeição da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Para encaminhamento,

com a palavra o nobre Deputado Sérgio Miranda, líder do PC do B.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, quem deveria

encaminhar isso aqui objetivamente deveria ser o Deputado Pedro Novais, que

incluiu no art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal o seguinte:

Constitui requisito essencial da responsabilidade

na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva

arrecadação de todos os tributos da competência

constitucional do ente da Federação.

Aqui não há nada de reforma tributária, aqui há a obrigação de que Estados

e Municípios têm de cobrar todos seus impostos e temos a União como

irresponsável fiscal, porque há um imposto da Constituição, que é o Imposto sobre

Grandes Fortunas, que não é cobrado. A União não cobra, Srs. Deputados. É

irresponsável fiscal. Fernando Henrique é irresponsável fiscal, por definição, o

requisito essencial.

Essa aí é uma emenda light  minha, emenda light  porque ela diz que o

Governo mandará — não sei nem como é esse imposto, mas pelo menos para

formalizar o art. 11 — cobrar todos os impostos que são de sua responsabilidade

na Constituição. Fiz uma emenda light . Ele tem de mandar alguma coisa para cá.

Ele pode até dizer que não está sendo aprovado porque o Congresso não quer,

mas ele, como ente, como pessoa responsável, deveria mandar uma emenda,

mas não cobra, não manda, não vai mandar.



188

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

Privilegiar, cobrar imposto de banqueiro, tirar dinheiro de juros, cobrar de

grandes fortunas, não é a tônica deste Governo. Tirar dinheiro do povo, sim. Não

investir em geração de energia, sim.

Estamos pedindo a aprovação de uma coisa simples, objetiva, que está na

lei. Que ele mande daqui a 60 dias um projeto — pode ser até alíquota de

0,0001%, mas que ele mande. E fica comprovado que ele demonstrou interesse

em cobrar o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é uma obrigação constitucional

dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Para concluir o

encaminhamento, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Estou concluindo, Sr. Presidente.

Nem isso foi acatado, uma emenda desse tipo apenas. Então, é incrível.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O nobre Líder do PC do B

encaminha o voto “sim”.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Deputado João

Magno encaminhará pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Sra. Relatora, Srs.

Deputados, não querer tributar as grandes fortunas, para nós, reflete mais um item

da irrealidade que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, queremos

encaminhar “sim”, pelo destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PT encaminha, através

do Deputado João Magno, o voto “sim”.

Com a palavra o nobre Deputado Nelson Meurer, que encaminhará pelo

PPB.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – O PPB encaminha “não”, com a

Relatora, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PPB encaminha o voto

“não”.

Em votação.

(Não identificado)  – O PDT/PPS encaminha o voto “sim”, com o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PDT encaminha o voto

“sim”.

E o PMDB, como encaminha o seu voto?

O nobre Deputado Pedro Novais, provocado pelo Deputado Sérgio Miranda,

resolveu encaminhar.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Provocado pelo Deputado Sérgio

Miranda, quero prestar os seguintes esclarecimentos.

Como Relator do projeto de lei que altera a tabela do Imposto de Renda,

estou sugerindo, em vez de duas faixas que existem atualmente, cinco, sendo

uma de 30% e uma de 35%. Estamos, desta forma, tributando os grandes

rendimentos e, em conseqüência, tributando as grandes fortunas.
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Realmente, ele tem razão quando diz que o Governo não está cumprindo o

dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu disse que o Governo

sancionou. Por esta razão, sinto-me obrigado a votar com o Deputado Sérgio

Miranda, embora encaminhe o pedido à bancada de que vote com a Relatora.

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PMDB encaminha o voto

“não”, ressalvado o voto do nobre Deputado Pedro Novais.

Com a palavra o nobre Deputado José Carlos Aleluia, para

encaminhamento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – O PFL vota com o

encaminhamento do Deputado Pedro Novais, mas não vota com o Deputado

Pedro Novais. Portanto, vota com a Relatora, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PFL encaminha o seu

voto “não”.

O Líder do Governo deseja encaminhar o voto.

O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGÍLIO  – O Governo vota “não”, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O Governo encaminha o

voto “não”.

Em votação.

Os Srs. Deputados que concordam com o destaque permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
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Rejeitado o destaque.

Com a palavra o nobre Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu queria que constasse em ata

os votos favoráveis, rapidamente; só quem votou favoravelmente.

(Não identificado)  - É um direito regimental que tenho, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – V.Exa. tem o direito porque votou “não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado João

Leão, V.Exa. não está na Mesa, não é Presidente.

(Não identificado)  – E se quiser discutir, tem de vir para a planície.

(Não identificado)  – dispute a eleição primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Ao colocarmos a matéria

em votação, solicitamos aos Deputados que concordavam com o destaque que

permanecessem como se encontravam e que os demais se manifestassem. A

manifestação foi quase o triplo. Portanto, se V.Exa. quiser, peço que levantem a

mão e vou discriminar. Mas entendo que não há necessidade, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - É só para registrar o meu voto,

Sr. Presidente. Precisamos de apenas três segundos para saber quais foram os

Deputados que votaram a favor da matéria.

(Não identificado)  - Não há problema, Sr. Presidente. Pretende-se apenas

saber quais foram os Deputados que votaram com a Relatora.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Exatamente, Sr. Presidente, não

há
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problema.

(Não identificado)  - V.Exa. quer registrar o voto de quem votou “sim”?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Exatamente, Sr. Presidente. Por

exemplo, o Deputado Sérgio Miranda votou “sim”; o Deputado Alexandre Cardoso

votou “sim”; o Deputado Virgílio Guimarães votou “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Então, os votos dos

Deputados que votaram com o destaque.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Que votasse e constasse na ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Pois não, o pedido de

V.Exa. está sendo atendido: registrar os votos dos nobres Deputados que votaram

a favor do destaque: Gilmar Machado, Arthur Virgílio, Jorge Bittar, João Magno,

Pedro Celso, João Grandão, João Coser, Carlito Merss, Alexandre Cardoso,

Orlando Desconsi, Clementino Coelho e Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, estes Deputados têm

vontade de continuar pobres.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado João

Leão, eu preferiria que V.Exa. não se manifestasse em momento indevido. V.Exa.

peça a palavra e a Presidência a concederá, se for o caso.

Destaque 492, cujo autor é o nobre Deputado João Coser. V.Exa. disporá

de três minutos.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, esta emenda, de

autoria da Senadora Marina Silva, trata do orçamento social. Temos grande
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preocupação com os destinos deste País e, lamentavelmente, estamos vendo

declarações de dois Guilhermes — José Guilherme Reis, Chefe de Assessoria

Econômica do Ministério do Planejamento, e Guilherme Dias, Secretário Executivo

do Ministério do Planejamento — no sentido de que, depois, verão como resolvem

essa questão. Vamos esperar a aprovação da LDO e, depois, faremos uma

medida provisória aumentando o superávit primário, porque há a crise do dólar, do

câmbio. Sobre o que aqui estamos discutindo, depois eles vão resolver em uma

canetada, com uma medida provisória.

A nossa preocupação é não permitir o corte de recurso nessas áreas

sociais. O Governo anuncia que não pode investir. O Líder do Governo, Arthur

Virgílio, diz que o problema da energia vai ser resolvido pelo BNDES, pela

iniciativa privada. O que queremos é, pelo menos, preservar os setores sociais. É

uma emenda da Senadora Marina Silva e gostaríamos que, pelo menos, fossem

preservados o setor saúde e assistência social.

Estamos vendo, de forma triste, o Governo fazer contingenciamento e corte

de emendas e rubricas de geração de emprego e renda. O objetivo é a

preservação do orçamento social com base no ano passado. Essa emenda é

bastante light , modesta, como disse o Deputado Sérgio Miranda, não pede nem

substituição; é da Senadora Marina Silva, mas, no entanto, não foi acolhida.

Solicitamos, então, o apoio da Comissão Mista de Orçamento para a sua

aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra a nobre

Relatora, Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, já existe a separação entre os Orçamentos da seguridade e o fiscal.

No relatório, preservamos saúde, educação e assistência social do

contingenciamento.

Portanto, somos contrários ao destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, para

encaminhar, pelo PT.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra

para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Para encaminhar, concedo

a palavra o nobre Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, nobres Sras. e

Srs. Deputados, Sra. Relatora, entendemos a posição de V.Exa. quando diz que

preservou parte da questão dos recursos sociais, porque não são entendidos

como gastos sociais apenas a assistência, a educação e a saúde, mas temos

outros elementos importantes para o desenvolvimento social de uma Nação.

O que a Senadora Marina Silva propôs e o que estamos aqui solicitando

aos nobres Deputados é que os gastos sociais não sejam menores do que foram

no ano 2000. É impressionante que não consigamos. Estamos discutindo não

aumentar recursos com gastos sociais. Estamos pedindo ao Governo Fernando
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Henrique que, pelo menos, não corte mais os gastos sociais. É isso que está

sendo proposto.

Ao votar com a Relatora, estamos exatamente mostrando que o Governo

pode diminuir os gastos sociais deste ano. É isso que estamos pedindo que não

aconteça. Não podemos mais continuar sacrificando a população.

Pergunto ao nobre Deputado João Leão, bravo defensor das questões do

Nordeste: como diremos à população daqueles Estados, enfrentando sérias

dificuldades com a seca e com a fome, que vamos diminuir os gastos sociais? É

isso que estaremos fazendo ao votar essa emenda. Se a rejeitarmos, estaremos

dizendo para os companheiros do Nordeste, que estão passando fome e

dificuldades, que eles não terão os mesmos gastos que tiveram no ano anterior,

ou seja, que terão menos recursos para as suas necessidades. O que estamos

querendo é preservar, defender.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Para concluir o

encaminhamento, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu sei dessas dificuldades,

porque conheço, no meu Estado, o norte de Minas, o vale do Jequitinhonha,

conheço o sofrimento e as dificuldades daquele povo. Estamos aqui clamando

para que V.Exas. pensem nas dificuldades e no sofrimento dessas pessoas na

hora de votar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Continuando o

encaminhamento, com a palavra o nobre Deputado Sérgio Miranda, do Bloco

PCdoB.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, a Relatora diz

que preservou os recursos da saúde e da assistência Social, se não me engano.

Mas não é bem assim. A Relatora faz o anexo, onde inclui alguns programas que

são considerados como despesas obrigatórias de caráter continuado. Não são

todos os recursos da saúde que ficam preservados, muito menos os da

assistência social.

A emenda da Senadora Marina Silva é muito interessante. Primeiro porque

essa história de dois orçamentos, que deveriam ser separados, nunca aconteceu.

Os orçamentos fiscal e da seguridade social são juntos. O Governo pega o

financiamento da seguridade social e, através da DRU, retira para o Orçamento

fiscal.

Ela está propondo um orçamento social, que não pode ser contingenciado.

É uma forma inovadora que merece, no mínimo, ser apreciada com olhos

melhores por parte da Relatora.

Considero, então, Sr. Presidente, que essa é uma proposta interessante.

Deveríamos, inclusive, ter Senador para poder votá-la.

Solicito aos Srs. Deputados que votem a favor da proposta da emenda da

Senadora Marina Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O Deputado Sérgio Miranda

encaminha o voto “sim”.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – Sr. Presidente, pelo Bloco PDT/PPS.

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

Deputado Airton Dipp, Líder do Bloco PDT.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Sr. Presidente, o Bloco PDT/PPS

entende que a emenda apresentada pela Senadora Marina Silva é muito

importante para que tenhamos recursos suficientes para a área da previdência e

da saúde. Seria muito importante que os nossos Deputados pudessem examinar

com cuidado esse destaque e, se possível, aprová-lo, para que tenhamos

condições de sair dessa crise a que estamos permanentemente mergulhados no

atendimento da saúde pública brasileira.

O Bloco PDT/PPS vota “sim” ao destaque e solicita o apoiamento dos

demais pares desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O Líder do Bloco PDT

encaminha o voto “sim”.

Com a palavra o nobre Deputado Alexandre Cardoso, para fazer o

encaminhamento.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, esta é uma

emenda inovadora. A Casa não tem ousado na Comissão Mista de Orçamento.

Entendo a preocupação da Relatora de manter-se em linha com o projeto do

Governo.



198

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

No entanto, eminente Relatora, Deputada Lúcia Vânia, a emenda da

Senadora é algo de novo, porque, na verdade, apresenta a opção de um

orçamento social.

Quando eu levantei aquele questionamento da saúde e mostrei o risco que

estamos correndo com a questão da variação cambial, poderíamos ter uma saída

neste orçamento social, que poderia ser a garantia dessas questões da variação

cambial, porque poderemos recorrer à saúde, à seguridade social como um todo,

com esse orçamento social. Eu acho que essa é uma inovação. E acho, da

ousadia da Senadora Marina Silva, que, evidentemente, a Relatora poderia avaliar

a possibilidade para propor uma emenda dessa questão.

Então, o apelo que faço à eminente Relatora é na avaliação dessa emenda

que, na verdade, pode tornar-se um guarda-chuva dessas crises.

O Partido Socialista Brasileiro vota “sim” à emenda da Senadora Marina

Silva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O encaminhamento

continua. Tem a palavra o nobre Deputado Clementino Coelho

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, acho que

essa emenda poderia ser até chamada de um pacto de solidariedade, pela

inovação que ela tem. A própria Relatora reconhece a gravidade da crise que se

está vivendo.

Então, acho que seria de bom senso, já que não se pode flexibilizar a LDO

para aumentar os investimentos na área de infra-estrutura, que pudéssemos
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assegurar, pelo menos, esse patamar de investimentos na área social. Ela vem

justamente dentro da ótica da Relatora em seu parecer, que é não mexer no

momento de crise, porque não sabemos o tamanho da crise. Ela disse várias

vezes que não sentia vontade de mexer nisso aqui, para não desestabilizar as

despesas, as receitas. Querer manter o nível de aplicação no social seria um

pacto de solidariedade com as políticas públicas sociais que já estão aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, foi,

inclusive, uma concessão da Mesa para V.Exa., porque o Bloco é PDT e PPS.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – E o Deputado Líder já

havia falado, mas o meu carinho por V.Exa. é muito grande.

Continua o encaminhamento. Tem a palavra o nobre Líder do PMDB

(Não identificado)  – O PMDB encaminha o voto com a Relatora, voto

“não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – E o PPB?

(Não identificado)  - O PPB encaminha o voto com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PPB encaminha o voto

com a Relatora.

Em votação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  – O PFL vai votar como?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deputado Aleluia, V.Exa.

deseja encaminhar?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Eu desejo, claro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Então, com a palavra

V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Muito obrigado, é uma

gentileza muito grande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – É a sua desatenção.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - O PFL vota com a

Relatora, portanto, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - (Falha na gravação) ...o

voto “não”.

Em votação.

Os Srs. Deputados que desejam votar "sim" ao destaque permaneçam

como se encontram; os demais, se manifestem. (Pausa.)

Rejeitado o destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Presidente, solicito verificação da

votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Apoiamento, nobre

Deputado João Coser?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Apoiamento dos Deputados do PT,

PCdoB, PSB, PPS, PDT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Concedido o pedido de

votação nominal.
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(Não identificado)  – O Deputado Coser anuncia que o PT vai...

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, o Partido dos

Trabalhadores entrará em processo de obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PCdoB está em

obstrução. O PT, PCdoB...

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO  – Sr. Presidente, a Mesa já

se acha em condição de responder a minha questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Eu preferiria que V.Exa.

pudesse fazê-la a mim, porque V.Exa. a fez ao antigo Presidente. Eu, se puder,

vou decidir. Eu acatarei o pedido de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO  – A assessoria, parece-me,

já havia tomado uma decisão, porque facilitaria a questão, porque nos vamos

colocar em obstrução, e se a minha questão de ordem for acatada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Quero esclarecer a V.Exa.

que já na votação anterior não tomamos os votos do pedido de obstrução.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO  – Então, a minha questão de

ordem foi acatada. Os votos dos Parlamentares que se colocam em obstrução não

são contabilizados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Exato, estamos seguindo

isso. Eu havia decidido isso pela manhã, quando estava na Presidência, por outra

maneira. Agora, neste caso, V.Exa. levanta novamente uma questão, quando não

estava pela manhã. Vou respondê-la.
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Quando o pedido de obstrução é feito, não computamos esse voto.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – A obstrução não

contabiliza o voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não contabiliza o voto,

porque é um direito dos partidos políticos, regularmente.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Essa posição...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – É a minha posição,

enquanto estiver na Presidência.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Depois, é da Mesa. E a

Mesa prosseguirá com ela.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Aí é condição da Mesa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Claro, eu espero que o

Presidente respalde a minha decisão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, para o bom

funcionamento, só mais uma solicitação a V.Exa. É norma desta Casa que,

atingido o quorum , os partidos que estão em obstrução queiram posicionar-se.

Então, que isso seja garantido a partir dessa votação, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – PDT e PPS, em obstrução.
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – O PSB está em obstrução.

Atingido o quorum , manifestará o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Solicito ao nobre Deputado

Pedro Chaves que faça a chamada.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Deputados do Bloco PSDB/PTB.

Alberto Goldman. (Pausa.)

Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Com a Relatora, Presidente.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Arnon Bezerra.(Pausa.)

Basílio Villani. (Pausa.)

Félix Mendonça. (Pausa.)

Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - João Almeida. (Pausa.)

José Carlos Elias. (Pausa.)

Lúcia Vânia. (Pausa.)

Inácio Rodrigues. (Pausa.)

Paulo Feijó. (Pausa.)

Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Pedro Henry. (Pausa.)

Roberto Rocha. (Pausa.)

Romeu Queiroz. (Pausa.)
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Zila Bezerra. (Pausa.)

Suplentes:

Armando Abílio. (Pausa.)

Augusto Franco. (Pausa.)

Carlos Batata. (Pausa.)

Danilo de Castro. (Pausa.)

Domiciano Cabral.

O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL – Com a Relatora, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Fátima Pelaes. (Pausa.)

Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Josué Bengtson. (Pausa.)

Juquinha.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Lidia Quinan. (Pausa.)

Nilo Coelho. (Pausa.)

Paulo Mourão. (Pausa.)

Raimundo Gomes de Matos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Renildo Leal. (Pausa.)

Sampaio Dória. (Pausa.)

Sérgio Barros. (Pausa.)
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PFL:

Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – “Não”. Com a

Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Divaldo Suruagy. (Pausa.)

Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Não. Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Com a Relatora, “não”.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Lael Varella. (Pausa.)

Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES – “Não”. Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Neuton Lima. (Pausa.)

Osvaldo Coelho. (Pausa.)

Paulo Braga.

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA – “Não”. Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Pedro Fernandes. (Pausa.)

Santos Filho. (Pausa.)

Wilson Braga. (Pausa.)

Suplentes:
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Aracely de Paula. (Pausa.)

Átila Lins.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Claudio Cajado. (Pausa.)

Expedito Júnior. (Pausa.)

Francisco Garcia. (Pausa.)

Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Gerson Gabrielli.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI – “Não”. Com a Relatora.

PMDB:

Antônio do Valle. (Pausa.)

Jonival Lucas Junior. (Pausa.)

José Borba. (Pausa.)

José Chaves. (Pausa.)

José Priante. (Pausa.)

Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Olavo Calheiros.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Pedro Chaves. Com a Relatora.

Pedro Novais. (Pausa.)
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Alceste Almeida. (Pausa.)

Coriolano Sales. (Pausa.)

Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Silas Brasileiro. (Pausa.)

José Gomes da Rocha. (Pausa.)

PT:

(Não identificado)  – Está em obstrução.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – PTB.

Almir Sá. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – João Pizzolatti.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI – “Não”. Com a Relatora.

Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Não.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – “Não”. Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Roberto Balestra. (Pausa.)

Bloco PL/PSL:

Eujácio Simões.
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O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - José Egydio. (Pausa.)

Pastor Valdeci Paiva. (Pausa.)

Lincoln Portela. (Pausa.)

Oliveira Filho. (Pausa.)

Robério Araújo. (Pausa.)

Arnon Bezerra. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA  – Não, com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA  – Com a Relatora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Há algum Parlamentar que não

tenha votado?

Domiciano Cabral. (Pausa.)

Foi atingido o quorum . Vamos, portanto, chamar para votação os partidos

que estavam em obstrução.

(Não identificado)  – Atingido o quorum , Sr. Presidente, o PT vota com o

destaque, vota “sim”.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  – Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS – A favor da assistência social, a

favor do destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  – João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Voto “sim”.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  – João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – “Sim”, a favor do destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  – João Magno.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO  – “Sim”, pelo destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  – Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR  - “Sim”, com o destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Pedro Celso.

O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO  - “Sim”, com o destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - “Sim”.

(Não identificado) – O PDT/PPS também retira a obstrução.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Airton Dipp.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP  - “Sim”, com o destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  – Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Pedro Eugênio. (Pausa.)

Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  - “Sim”, com o destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Olímpio Pires. (Pausa.)

Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Bloco PSB/PCdoB:

Alexandre Cardoso.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO  – “Sim”.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Gonzaga Patriota. (Pausa.)

Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - “Sim”, com o destaque.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Agnelo Queiroz. (Pausa.)

Givaldo Carimbão. (Pausa.)

Socorro Gomes. (Pausa.)

PV:

Orlando Desconsi.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI - “Sim”, com o destaque, em

favor do povo mais humilde.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES  - Resultado da apuração na Câmara

dos Deputados.

Votos “sim”, 12; votos “não”, 37; abstenções, nenhuma; total de votantes,

49.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Portanto, o destaque foi

rejeitado e não vai à votação no Senado da República.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Pois não, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, houve um

consenso hoje entre os Líderes de todos os partidos de que deveria ser alterado o

art. 32 da reserva de contingência. Pergunto a V.Exa. se isso já foi alterado, se a
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Relatora alterou. Era uma emenda do Deputado Pedro Novais, um destaque do

Deputado Pedro Novais para que não fôssemos surpreendidos com o veto, porque

foi tudo armado para o veto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Por favor, Deputado

Sérgio Miranda, repita sua questão de ordem para que a Relatora, Deputada Lúcia

Vânia, possa ouvir.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, houve um

consenso dos Líderes, numa proposta encaminhada pelo Deputado Pedro Novais,

pedindo a alteração do art. 32 — na nova redação é 32 —, já que na proposta

original havia parágrafos que poderiam viabilizar o veto do Presidente, impedindo,

assim, que os recursos para as emendas parlamentares já viessem na reserva de

contingência, como foi tradição nos últimos dois anos. O Governo poderia vetar.

Houve uma proposta e queria saber se essa proposta já foi aceita pela Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA  – Ela não foi votada ainda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Vai ser votada?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA  – Vai ser votada.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Há destaque para ser votado?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA  – Há destaque.

(Não identificado)  - É o próximo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – É o próximo destaque?

(Não identificado)  - Não, não é o próximo destaque, isso aí vocês não vão

votar. Aí, vocês vão perder.
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O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Deputado Sérgio, na realidade já

está lá para ser votado. Depois de terminados aqueles 10 itens do acordo de

Líderes, entra esse em votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Há um destaque do

Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Está bom, então vai ser votado.

E os partidos da base vão votar com o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Terminada a lista da

oposição, entra esse destaque. Vamos ao destaque seguinte.

Destaque nº 180, do Deputado Virgílio Guimarães. Emenda nº 866.

Tem a palavra o Deputado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Esse é o destaque, só para

esclarecer, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Sobre reforma agrária.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – O João Grandão é autor do...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não. O autor do destaque

é V.Exa.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Mas o autor da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Também, V.Exa.

emendou e destacou.

(Não identificado)  – Retira o destaque da emenda, Deputado.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Vou retirar, Sr. Presidente.

João Grandão....

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A palavra está com V.Exa.

somente.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, vou explicar.

Houve um acordo de ter 10, e a bancada do PDT solicitou para permanecer dentro

do acordo dos 10, que eles incluíssem a emenda no lugar de uma das 10 que

indicamos, a de nº 429.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – Só um esclarecimento. Essa emenda

que queríamos incluir é essa que o Presidente garantiu que será a décima

primeira, também do Deputado Pedro Novais. Então, não há necessidade de

inclusão dessa emenda do PDT e liberamos, então, para que o Deputado possa...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Então, farei uma defesa

rápida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A questão está

desconjuminada aqui, Deputado. V.Exa. vai retirar o destaque?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Tudo bem, então não vou

retirar, vou manter. Sr. Presidente, trata-se de uma emenda importante para a

reforma agrária, que a coloca fora do contingenciamento. Temos visto uma série

de promessas por parte do Governo que não são cumpridas. São metas

apresentadas em discursos e depois, na hora de efetivamente ter recursos, eles

vêm minguados. E os recursos minguados são, com freqüência, contingenciados.
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Esta emenda visa, precisamente, tornar realidade a reforma agrária ao

tornar real os recursos. Por isso, encaminhamos o voto “sim” a esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra a Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, já

disse anteriormente que o Orçamento da Seguridade foi inteiramente preservado e

mantenho o relatório dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A posição da Relatora é

contrária ao destaque.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – “Não” ao destaque.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, para orientar a

Bancada do PCdoB é importante lembrar à nobre Relatora que reforma agrária

não consta do Orçamento da Seguridade, é do Orçamento Fiscal.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Eu disse, nobre Deputado, que

mantinha o meu relatório, preservando o Orçamento da Seguridade.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Isso, mas reforma agrária, como

estamos tratando, não é da Seguridade, é do Orçamento Fiscal.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – E sou contra o dispositivo.

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

para encaminhar, pelo PT.

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

Deputado João Grandão, pelo PT, para encaminhar. V.Exa. dispõe de 1 minuto.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, estamos fazendo

encaminhamento exatamente em função dessa observação feita agora pelo

Deputado. Não é admissível que se vote uma LDO e se esqueça completamente

da situação da reforma agrária.

No mínimo são dois aspectos a considerar. Ao promover-se a reforma

agrária, ao dar-se recursos, com certeza, está-se investindo na questão social.

Ninguém tem dúvida disso. E em um segundo momento vai-se até fazer com que

o Governo, que veicula nas suas propagandas que está viabilizando a reforma

agrária, que está fazendo assentamento etc., efetivamente faça, porque só tem

propaganda, imagine se não tiver sequer recurso. Imagine fazer a reforma agrária

só no esquema do correio etc. e tal, como está sendo mostrado, nem recurso tem

para a reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A posição de V.Exa. é

“sim” ou “não”. É para declarar.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Nesse sentido, se o Presidente

ainda tem dúvida, minha posição é de mantermos, lógico e evidentemente. É

“sim”, sem sombra de dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É “sim”. Já fez seu

encaminhamento.

(Não identificado)  – O PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – PMDB, “não”.
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(Não identificado)  – O PFL vota com a ilustre Relatora, portanto, vota

“não”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – PFL, "não".

(Não identificado)  – O PPB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – “Não”.

(Não identificado) - O Bloco Parlamentar PDT/PPS vota “sim".

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – “Sim”.

(Não identificado) - O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota “sim”, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos, então, colher os

votos.

Em votação.

Os Srs. Deputados que concordam com o destaque permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Rejeitado.

Rejeitado na Câmara dos Deputados, não vai ao Senado da República.

Destaque nº 430, da Emenda nº 752, que trata da Bolsa Escola.

Com a palavra o autor, Deputado João Magno.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Sra. Relatora, Srs.

Deputados, o Brasil vive dificuldades econômicas com a crise energética e agora

se fala da seca. Temos também o grave problema das estradas. Grande parte das

estradas federais — 63% — estão em situação péssima ou ruim. O cenário para o



217

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

próximo ano, especialmente para as camadas mais sofridas da sociedade

brasileira, aponta para um sofrimento ainda maior.

Nesse sentido, não existe emenda mais social do que essa. Faço um apelo

à sensibilidade da bancada governista para votar a favor deste destaque. Estamos

propondo em 45% a renda mínima; a Bolsa Escola é uma forma de amenizar a

fome de 30% da população, que, neste momento, vive uma situação ainda mais

temerária em função da crise, e não estamos vendo perspectivas.

Por isso, faço esse destaque e peço, mais uma vez, o apoio da Bancada do

Governo e também dos companheiros da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra a Relatora,

para responder ao Deputado João Magno se concorda com o destaque da Bolsa

Escola.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

quero dizer que estamos regulamentado o Fundo da Pobreza e não vejo como

acatar um dispositivo dessa natureza. Portanto, sou pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A Relatora vota “não”.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado, para o encaminhamento do

PT.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Vou orientar e justificar, porque

deve ser “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não, é "sim" ou "não",

Deputado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – O Regimento me assegura um

minuto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. tem a palavra por

um minuto.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Exatamente, quero o meu

minuto para poder falar.

Como professor, como membro da Comissão de Educação, como alguém

que tem trabalhado para vincular apoio, estímulo à questão educacional, e já tem

sido comprovada a validade disso... Inclusive, o Banco Mundial está estimulando o

programa. Hoje, o Presidente Fernando Henrique recebe o Presidente de

Moçambique, que vai aplicar o Programa da Bolsa Escola naquele país. Se

estamos fazendo propaganda e divulgação desse programa, precisamos

assegurar esses recursos para que possamos ter melhoria não só na qualidade de

ensino, porque uma criança que colocamos na escola é uma criança a menos

como flanelinha na rua, roubando ou se tornando "aviãozinho" de traficante.

Por isso, estamos pedindo apoio a esta emenda que garante recursos para

que possamos manter essas crianças na escola.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O PT vota “sim”.

Algum Líder quer manifestar-se? Se não, vou colocar a matéria em votação.

(Não identificado)  – O PFL vota “não”.

(Não identificado) – O PMDB vota com a Relatora.
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(Não identificado) – O PPB vota com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação.

Aqueles que concordam com o destaque permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Rejeitado. Não vai ao Senado da República porque foi rejeitado na Câmara

dos Deputados.

O próximo destaque, que é o mais importante dos últimos que vamos votar,

é do Deputado Pedro Novais, o Destaque nº 576, sobre a reserva de contingência.

Quero dizer que houve um acordo de Líderes a respeito deste destaque.

Sra. Relatora, V.Exa. está de acordo com o destaque do Deputado Pedro

Novais?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, não

comungo na idéia de que fizemos um texto para ser votado. Já que os senhores

têm mais confiança nesse, tudo bem, eu aceito. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, uma

informação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O autor, Deputado Pedro

Novais, tem de ler a nova redação.

Com a palavra o Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – É uma nova emenda, Sr.

Presidente?



220

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não. Vai dar uma nova

redação a este artigo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Portanto, é uma nova

emenda. Sr. Presidente, há uma emenda a respeito disso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Um minuto, a nova

redação tem de ficar clara.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Mas é uma nova emenda, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É. O autor do destaque

vai falar sobre isso agora, como vai ficar o texto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Então, esse descumprimento

do Regimento é um acordo geral, absoluto, de toda a Comissão? Porque o

Regimento não permite isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Todos os Líderes

concordaram hoje. É mera formalidade.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, não é mera

formalidade. Essa emenda não existe.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Existe. O Deputado Pedro Novais

apresentou destaque à emenda que existe. Vamos votá-la.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS – Eu fiz o destaque...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Apresentou destaque à emenda

que existe.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos ouvir o autor do

destaque.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Peço ao Deputado Sérgio

Miranda que respeite a pergunta que estou fazendo ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O destaque é o de nº 25.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, então há

acordo no sentido de se aprovar outra redação, outra emenda. É isso?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputado Alberto Goldman,

apresentei o Destaque nº 25 à Emenda nº 400, do Senador Leomar Quintanilha,

que diz:

Art. 31. O projeto de lei orçamentária e a lei

orçamentária anual conterão reserva de contingência

constituídas exclusivamente com recursos do

orçamento fiscal em montantes mínimos equivalentes a,

respectivamente, 2% e 1% da receita corrente líquida

estimada para 2002.

Quer dizer, 2% para o projeto e um 1% para a lei.

A Relatora acatou parcialmente os destaques, de acordo com nova

redação:

Art. 32. A reserva de contingência será

constituída exclusivamente com recursos do orçamento

fiscal e será equivalente a, no mínimo, 2% da receita
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corrente líquida na proposta orçamentária e a 1% na lei,

sendo considerada como despesa primária ao menos

metade do montante da reserva constante da proposta

para efeito de apuração do resultado fiscal.

Parágrafo único – Não será considerada para os

efeitos do caput a reserva à conta de receitas

vinculadas e diretamente arrecadadas dos fundos e das

entidades da administração indireta.

Considero meu pleito atendido. Estou satisfeito com a solução dada pela

Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Considero aprovado, por

acordo, já que houve aceitação da Relatora e todos os Líderes estão de acordo.

Vamos ao próximo destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, foi aprovada por

acordo, mas a matéria tem de ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados que concordam com o destaque permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do Deputado Ricardo Barros.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que concordam com a proposta permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
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Aprovada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, pela ordem.

Além de V.Exa., que não vota, qual é o Senador...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A questão é intempestiva,

Deputado. V.Exa. é jovem, inteligente, sabe que passou da hora. Ajude os

trabalhos.

(Não identificado) – Vamos em frente! Vamos em frente!

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, não existe

Senador no plenário.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, fazem acordo

e depois querem melar a reunião. Que acordo foi esse! Não foi feito acordo?

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

(Não identificado) – Essa LDO é uma porcaria! Não temos nenhum

interesse nesse acordo!

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – V.Exa. tenha a opinião que

quiser, e a exponha. O que não pode fazer é o que está fazendo!

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Vou fazer, sim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado Sérgio

Miranda, V.Exa. conhece o Regimento Interno.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não adianta bater na mesa!

Na marra, não vai ganhar nada!

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Sr. Senador poderá

pedir verificação no Senado. Nenhum pediu. Portanto, vamos continuar a votação.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(Não identificado) – Nenhum Senador presente pediu verificação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, pela ordem.

(Tumulto.)

(Não identificado)  – Aplausos para os Senadores presentes.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, pedi a palavra

pela ordem. Direito regimental que tenho assegurado: depois de uma votação,

gostaria de saber — é direito que tenho — seu resultado. Quantos Senadores

votaram a favor?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Foi simbólica a votação. A

matéria foi aprovada pela unanimidade dos presentes.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Mas quantas pessoas estavam

presentes?

Deixo registrado em ata, direito que o Regimento Interno me assegura, que

só havia uma Senadora com direito a voto para a votação da matéria. Que conste

dos Anais.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
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(Não identificado) – V.Exa. não é Senador. Só Senador pode fazer isso.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, a presença é aferida

pela lista de presença ou por verificação de votação. Se não há verificação de

votação, quem assinou a lista está presente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A questão de ordem é

improcedente.

Peço a atenção dos Srs. Parlamentares: houve acordo de manhã. O

Deputado Santos Filho informou ao Plenário que os destaques com parecer

favorável da Relatora ou favorável parcialmente seriam votados em bloco. Vou

colocar em votação em bloco esses destaques com parecer favorável ou favorável

parcialmente da Relatora.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, quais são os

destaques?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou ler agora, nobre

Deputado. Calma! É a seqüência do trabalho. Vou anunciar um por um.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, gostaria de

saber que destaques serão votados!

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Um minuto. Foi distribuído

texto de manhã, a que todos tiveram acesso. São destaques ao texto apenas, não

entramos no anexo.

Destaques nºs 46, 119, 264, 301, 353, 354, 431, 444, 452, 453, 264, 301.

Iremos até o Destaque nº 453.
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Na Câmara dos Deputados, votação em bloco dos destaques com parecer

favorável da Relatora e favorável parcialmente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Para encaminhar, Sr.

Presidente. (Apupos.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Srs. Deputados...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente,

regimentalmente, tenho direito a encaminhar a favor ou contra. Os partidos têm

direito. Quero que seja cumprido o Regimento Interno.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Claro.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, o direito é do Líder.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Estou falando em nome da

Liderança do Partido e tenho direito a fazer o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O direito é do Líder do

Partido.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Exato. Estou falando em nome

da Liderança.

Sr. Presidente, minha questão de ordem: tenho ou não direito a fazer o

encaminhamento de votação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não, Deputado. Só o

Líder tem esse direito. V.Exa., não. O Líder é o nobre Deputado Vice-Presidente

da Comissão.
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(Não identificado)  – Sr. Presidente, o Líder do PT passa ao Deputado

Gilmar Machado...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. está passando

para ele o direito a falar pela Liderança?

(Não identificado)  - Estou passando para ele.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. está avexado,

Deputado, muito avexado. Vamos com calma.

(Não identificado)  – Olha o minuto.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Um momento, Sr. Presidente. O

Regimento Interno não contempla essa hipótese.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado Gilmar

Machado, o Líder passou para V.Exa. o direito a falar pela Liderança. V.Exa.

poderá encaminhar a votação por um minuto.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, não vou usar

tempo maior do que me é permitido. Mas exijo, eleito pelo povo, que me deu seu

voto para que aqui o defendesse — e não vou aceitar o contrário, em hipótese

alguma —, que o Regimento Interno seja respeitado. (Apupos.) V.Exa.,

Presidente, deve fazer com que o Regimento Interno seja respeitado. Não quero

tratamento diferenciado, mas respeito ao Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado, V.Exa. tem de

respeitar os outros Parlamentares também. Aqui ninguém está desrespeitando o

Regimento Interno.
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

(Não identificado)  – Já terminou o minuto dele, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não aceito esse tipo de

coisa não, Deputado. V.Exa. deve respeitar a Mesa, como ela o respeitou.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, ele ainda tem trinta segundos.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, vou

encaminhar...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Fale por um minuto,

Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Com barulho não consigo falar.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, o Regimento Interno

não contempla a hipótese de o Líder designar outro Parlamentar para falar em seu

lugar. V.Exa., por liberalidade, está admitindo que isso aconteça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos ouvir o Deputado.

Deputado Gilmar Machado, V.Exa. foi eleito pelo povo, como todos nós. A

UDN tinha esse negócio de que só os udenistas prestavam e ninguém mais.

(Risos.)

(Não identificado) – Um pouco menos de cinismo, Sr. Presidente, por

favor.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra, por

um minuto.
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(Não identificado) – A maioria exige respeito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Fale, Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Vou falar, Sr. Presidente, assim

que V.Exa. permitir.

O acatamento parcial de algumas emendas é muito precário em relação ao

que foi inserido no substitutivo. Entendemos que a LDO não atende aos

interesses. Na verdade, é apresentada para o conjunto da população como peça

de ficção.

Portanto, não tenho como votá-la, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado, sei que a

ansiedade de V.Exa. é por causa de sua idade, é impetuosidade da juventude.

Nem vou passar a palavra para o Relatora, porque já opinou favoravelmente à

matéria.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Deputados que estiverem de acordo com esses destaques permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovados, contra os votos dos Deputados Sérgio Miranda, Gilmar

Machado, Jorge Bittar, Pedro Celso, Carlito Merss, João...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, ao colocar a

matéria em votação, V.Exa. diz "quem estiver de acordo permaneça em seus
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lugares". Isso não significa que quem não permaneceu tenha votado contra, mas

pode estar-se abstendo.

A bancada do PT, que teve também emendas acolhidas... Sr. Presidente, é

tentativa de trazer certo entendimento para os encaminhamentos.

Assumindo a prerrogativa de Líder, a bancada do PT, que levantou a mão

porque não queria votar a favor, estava abstendo-se do voto. O encaminhamento

da Liderança é pela abstenção.

Nesse sentido, espero que reencontremos clima adequado para a

discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É preciso declarar

abstenção, sim.

(Não identificado)  – Vamos votar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação no Senado

da República.

Os Srs. Senadores que concordam com a aprovação dos destaques

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

(Não identificado)  – A presença da Senadora Marluce Pinto mostra a força

do mulher no Senado.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, pedi que o

Destaque nº 153 fosse votado em separado. Quero saber de V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nós o rejeitamos.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Pedi que fosse votado em

separado. Estava rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É anexo de metas?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – É o Destaque nº 153.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos chegar lá,

Deputado.

Com a palavra a Relatora, Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.)

Peço atenção ao Plenário. Trata-se de matéria importante e a Relatora

precisará do apoio da Comissão para decidir se será ou não inserida no texto.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados e Senadores, vou submeter a V.Exas. pleito do Tribunal Eleitoral e

revisão de texto que gostaria de ver aprovado, se acharem conveniente. Vou lê-los

e posteriormente poderemos colocá-lo em votação, se assim desejarem.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, não seria lógico

serem distribuídas cópias da matéria para que pudéssemos acompanhar?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos passar para outra

matéria, enquanto são tiradas as cópias para que todos possamos examinar.

Vamos seguir em frente e depois apreciaremos esta questão.
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O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.

Sr. Presidente, tenho sobre a mesa requerimento para votação em

separado do Destaque nº 670 à emenda que na verdade foi acatada pela

Relatora. Trata-se de destaque importantíssimo, porque dota o TSE, órgão

máximo que assiste às eleições, de mais recursos para aparelhar os TREs.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Os Deputados pediram

cópias desse destaque. Enquanto são feitas e os Parlamentares as examinam,

vamos votar outras matérias.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Sr. Presidente, a emenda foi

acatada pela nobre Relatora. Faz-se necessário tão-somente um ajuste de

redação. Tivemos eleições em 1998 e 2000. O valor constante da programação

específica toma como parâmetro para as eleições de 2002 as despesas ocorridas

nas de 1998. O importante é que o parâmetro utilizado para as próximas seja o

das eleições de 2000, atualizado de acordo com o aumento do número de urnas e

Seções.

É a redação que proponho à nobre Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, adiamos

a apreciação desse texto porque solicitaram cópias do destaque. Nesse meio

tempo, vamos apreciar outras matérias. Tenho certeza de que o destaque será

aprovado, fundamental que é para a democracia.

Vamos aguardar. Daqui a pouco apreciaremos a matéria.
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O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos votar em bloco os

destaques rejeitados.

(Não identificado) – Sr. Presidente, e quanto aos Parlamentares que

solicitaram por escrito, qual a decisão de V.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nesse caso, nobre

Deputado, trata-se do anexo, que vamos apreciar em seguida.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o

Parlamentar que quiser retirar seu destaque da votação em bloco poderá fazê-lo

do microfone?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos primeiramente

terminar a votação do texto. Depois entraremos no anexo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pois não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – São os seguintes os

destaques rejeitados: 25, 29, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 69, 110, 111, 112, 116,

120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 173, 174, 175, 176, 177,

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 198,

202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 233, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270,

271, 272, 275, 302, 303, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,

334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,

350, 351, 352, 355, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 377,

378, 384, 430, 432, 433, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454,
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455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 483, 484, 490, 491, 492, 493, 494,

520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 542,

543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 561, 565, 567, 568,

569, 570, 572, 573, 576 e 577.

Srs. Parlamentares, desconsiderem o primeiro da lista, Destaque nº 25, de

autoria do Deputado Pedro Novais, que foi votado e aprovado.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, encaminhei à

Mesa pedido para votação em separado do Destaque nº 233, de minha autoria, à

emenda de autoria do Deputado Vicente Caropreso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É ao texto ou ao anexo?

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Está na relação de destaques

lida por V.Exa., que vai agora à votação em bloco. Refiro-me ao Destaque nº 233,

que solicito seja votado depois, em separado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, houve o

entendimento de manhã, aprovado na Comissão, de que tanto os destaques com

parecer favorável da Relatora ou parcialmente favorável como aqueles com

parecer contrário seriam votados em bloco. A solicitação de V.Exa. é muito justa e

plausível, mas é matéria vencida. Se abrir exceção para V.Exa., terei de abrir para
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os demais, uma vez que houve decisão nesse sentido. Lastimo muito não poder

atendê-lo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, participei da

reunião e isso não ficou acertado. Houve o acordo da Oposição de que iríamos

apresentar destaques. Tirar a liberdade de outros Congressistas apresentarem,

retirarem e pedirem votação em separado para os seus, não foi discutido.

Pergunto aos que participaram da reunião se isso foi acertado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – A Oposição ficaria naquela

cota e não mais do que aquilo. São dez...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Apresentaríamos nossos dez

destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não vamos alongar a

discussão. V.Exa. não concorda.

Vamos, então, votar em separado o Destaque nº 233 e os demais, em

bloco.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Agradeço a decisão, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, antes de começar

a votação, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem a palavra V.Exa.,

pela ordem.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, pedimos a última

verificação às 22h59min. Qual seria o horário de uma nova?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Zero hora e quinze

minutos.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que concordam com a rejeição dos destaques permaneçam como

se encontram. (Pausa.)

Rejeitado, contra os votos do Bloco da Oposição.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, V.Exa. tem de

citar o nome dos Deputados que votaram contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Contra os votos dos

Deputados Sérgio Miranda, Gilmar Machado, Virgílio Guimarães, Jorge Bittar,

João Grandão, João Magno, Pedro Celso, Carlito Merss, João Coser e Orlando

Desconsi.

Aprovado na Câmara dos Deputados. Foi rejeitado e, portanto, não vai ao

Senado da República.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, não foi rejeitado.

O parecer de S.Exa. foi aprovado, contra o nosso voto.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – O parecer foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O parecer foi aprovado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Então, tem de ser votado no

Senado Federal.
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação no Senado

da República.

Os Srs. Senadores que estão de acordo com o parecer da Relatora

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade.

Vamos ao Destaque nº 233.
Com a palavra o Deputado Paulo Kobayashi para defender seu destaque.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Esse destaque assinei como

membro da Bancada do PSDB. Passo a palavra ao ilustre Deputado Vicente

Caropreso, autor da emenda.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO – Sr. Presidente, Sra.

Relatora, ilustres membros da Comissão, esse destaque visa à viabilização de

projeto de lei que está na Câmara dos Deputados para a criação do Pró-Saúde, ou

seja, projeto similar à Lei Rouanet.

É projeto de incentivo fiscal à área da saúde e às instituições que tratam

dos portadores de deficiência. Portanto, vejo-o como projeto de extrema

importância, já que existe para a área cultural um outro. Estamos tentando

viabilizar e incluir na LDO essa renúncia fiscal.

Por isso, peço a aprovação dos Líderes partidários e dos membros da

Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra a Relatora.
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A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, é com muito pesar que tenho de rejeitar esse destaque. Mas peço

a colaboração de meu pares, porque não fui justa com o Deputado Vicente

Caropreso, que apresentou emenda tratando de trecho rodoviário para seu

Estado, e não acatei o destaque.

Peço a colaboração de V.Exas., se acharem por bem, para aprovar a

emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. está de acordo

com o destaque?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, gostaria de contribuir

com a Relatora. Conheço o caso.

Tenho a impressão de que temos de separar: este vamos votar a favor ou

contra; o outro projeto V.Exa. pode acolher como emenda, a Relatora pode dar

parecer favorável, e ele entrará na segunda etapa, metas, que ainda não estamos

apreciando. Entendo o desejo de V.Exa. acolher a emenda e corrigir uma falha —

para ser sincero — da Relatoria por não haver acolhido, apesar do desejo de

atender o Deputado, mas é em um segundo momento. Neste vamos ter de

deliberar sobre esse destaque, que vai a voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou chamar a atenção do

Plenário. Estou colocando em votação o Destaque nº 233 à Emenda nº 435, que

diz o seguinte...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, qual é a emenda?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Emenda nº 435, que diz o

seguinte — vou deixar bem claro:

No quadro de metas para o triênio, reduzir de

0,02% do PIB tanto receita total quanto despesa total,

sendo as seguintes as reduções por conta de maior

renúncia fiscal (exercício/valores em milhões correntes):

2002, correntes, 264; médios de 2001, 253; 2003, 286 e

264; 2004, 310 e 276.

É a redação da emenda.

Há justificação:

Esta emenda altera as projeções fiscais de

receita e despesas totais do orçamento fiscal e da

seguridade social, no período de 2002 a 2004, para que

a aprovação do Projeto de Lei nº 1.022/99 tenha seu

impacto já levado em consideração na Proposta

Orçamentária para 2002, que será encaminhada em 31

de agosto pelo Poder Executivo, e no cenário fiscal do

triênio.

Nessa estimativa, o beneficio fiscal foi estimado em 0,02% do PIB. É o que

está em votação.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Pela rejeição.
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O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Gostaria de complementar,

como autor do destaque, que o objetivo da emenda é viabilizar, no futuro, a

aprovação de PL tramitando na Casa, de sua autoria, que cria incentivos a

entidades de deficiente e hospitais públicos. Daí a necessidade de estar previsto

na LDO para eventual aprovação, em ocorrendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra a Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Pela rejeição.

(Não identificado) – Sr. Presidente, tratando-se de renúncia fiscal, o

Governo encaminha com a Relatora.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, como

metodologia, entendo legítima a apresentação. Trata-se de projeto de lei de

autoria legítima de Parlamentar. Porém, como se trata de LDO, onde já constam

projeções e indicações para projeto de lei que o Governo enviará, da importância

e envergadura que é a Lei Orçamentária Anual, francamente, parece-me que há

hipervalorização do projeto que ainda está em tramitação, e não se sabe quando

ficará pronto.

Acredito até que, como abordagem, não seria correto esta Casa fazer

modificação nesse nível. Não estamos aceitando isso sequer sob a perspectiva de

CPMF, imaginem de projeto de lei ordinária de iniciativa de determinado

Parlamentar ainda em tramitação.

Louvo a diligência de V.Exa. para com seu projeto.

 A bancada do PT vai votar contra. Votamos a favor do parecer da Relatora.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra a

V.Exa. para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra

para encaminhar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, o Deputado

Vicente Caropreso tem tido justa preocupação e está respeitando o art. 14, o que

o Governo não faz, porque já aprovamos várias renúncias fiscais que não tinham

compensação.

Reza o art. 14 da LRF:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo

ou benefício de natureza tributária da qual decorra

renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois

seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes

orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes

condições:

I - demonstração pelo proponente de que a

renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei

orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará

as metas de resultados fiscais previstas no anexo

próprio da lei de diretrizes orçamentárias; (...)
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Devemos, pois, discutir o mérito dessa renúncia.

Diz o inciso V, do § 2º do art. 4º:

Art. 4º. ......................................................

§ 2º ...........................................................

V - demonstrativo da estimativa e compensação

da renúncia de receita e da margem de expansão das

despesas obrigatórias de caráter continuado.

Quanto ao mérito, discordamos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. encaminha o voto

“não” ou o voto “sim”?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Estou tentando dar base ao meu

argumento, Sr. Presidente. Como é que vou encaminhar, se não tenho...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. tem um minuto

para encaminhar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Eu sei, mas estou procurando

dar suporte à minha argumentação. Como vou encaminhar “sim” ou “não” sem

dizer o porquê?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Infelizmente, o Regimento

Interno assim determina: apenas um minuto. Estou tendo toda a tolerância com

V.Exa., mas já chegamos à madrugada.

(Não identificado) – O minuto do Deputado Sérgio Miranda é um minuto de

sabedoria.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, votamos com a

Relatora, rejeitando a emenda.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, o PFL vota com a Relatora.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, o PMDB vota com a Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação o destaque

na Câmara dos Deputados.

Aqueles que votam com a Relatora permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Rejeitado o Destaque nº 233, contra os votos dos Deputados
Paulo Kobayashi, Carlito Merss e Antônio Carlos Konder Reis.

A matéria não vai ao Senado da República.

Vamos entrar no Anexo de Metas e Prioridades, matéria que interessa a

vários Parlamentares. Não nos precisamos exacerbar, vamos com calma. São

0h12min. A madrugada está apenas começando.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, à 0h15min

podemos pedir verificação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Já disse a V.Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Gostaria que V.Exa. colocasse

em votação o resto da emenda de texto sobre o Poder Judiciário que ainda não foi

votado.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O destaque apresentado

pelo Deputado...
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Sr. Presidente, trata-se da errata

apresentada pela Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É a errata sobre as

eleições, levantada pelo Deputado Olavo Calheiros. V.Exa. já recebeu a cópia, já

leu e está de acordo?

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Recebi e estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Os demais estão de

acordo com a errata. Peço à Relatora...

(Não identificado) – O Governo sim, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, mas há alteração

feita por assessor do Tribunal Regional Eleitoral. A Relatora deve ler o novo texto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Eu sei, vou passar a

palavra à Relatora, para que leia a errata.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Sr. Presidente, gostaria de me

pronunciar antes da Relatora, até para ajudar.

O que interessa à agência realizadora das eleições — e dirijo apelo ao

sentimento da nobre Relatora e desta Comissão nesse sentido — é que a redação

fique nos seguintes termos:

(...) para os fins das despesas necessárias à realização

do processo eleitoral do ano de 2002, tomar-se-á como

base o montante verificado no exercício de 2000,
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ajustado de acordo com o aumento do número de urnas

e sessões.

É, Sr. Presidente, no entender do TSE, o texto satisfaz.

Muito obrigado.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

aprovei o texto até 2000. Deixo o plenário resolver quanto ao resto. Minha opinião

já está dada, ou seja, contra o acréscimo.

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

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, esta emenda entrará

com o parecer da Relatora e com acordo do plenário. Ela não será apreciada

desta forma. Temos de fazer uma redação de consenso, porque a Relatora

concorda com o texto até 2000, e estamos fazendo a concessão acertada.

Portanto, deve ser acordada integralmente.

Solicito ao nobre Deputado que, juntamente com a Relatora, faça o termo

de acordo. Estamos aceitando o texto incorporado pela Relatora. Se S.Exa.

aceitar somente até 2000, para nós também só irá até 2000.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Sr. Presidente, por favor, uma

questão de ordem.

V.Exa. já teve a sensibilidade de corrigir o parâmetro para 2000, porque os

valores efetuados na eleição de 1998 ficariam por demais defasados, se trazidos

para a eleição de 2002. O parâmetro de 2000, evidentemente, melhora, mas ainda
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não resolve, Sra. Relatora, porque é muito pouco o que se aumenta se dermos a

essa redação tal desfecho, ou seja, de que seria corrigido o valor de acordo com o

aumento de urnas e de seções eleitorais.

Isso definitivamente resolve a questão do financiamento das eleições de

2002.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Deputado João Coser

dirigiu apelo à Relatora. Vamos saber se S.Exa. concorda ou não.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, há sofisma nesse

argumento: o aumento de custo da realização da eleição não é proporcional ao

das urnas; há enorme custo fixo que não muda porque há uma urna a mais; não

aumenta necessariamente o número de juízes eleitorais; não aumenta os gastos

fixos dos Tribunais Regionais Eleitorais, apenas aumenta um pouco mais o custo

do deslocamento do material de software e hardware , mas isso não é

significativo o bastante para que se aumente na mesma proporção.

Penso que o TSE pode resolver o problema da forma que a Sra. Relatora

está propondo. Satisfaz plenamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quero ouvir se a Relatora

concorda ou não com o apelo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, com a

permissão da Sra. Relatora, travamos longa discussão com os técnicos a respeito

disso.
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Lembro-me de que, junto com o Deputado Sérgio Miranda, contestamos se

efetivamente havia diferença entre o custo de uma eleição municipal e de uma

eleição geral. Se não seria só questão de software  etc.

Ficou claro que, até em função dessa maior complexidade e número de

votações, havendo recursos para isso e detectados os gargalos da votação —

numa eleição municipal se pode votar duas vezes e numa eleição geral, seis —,

para quebrá-los, haveria necessidade de aumento do número de seções e de

urnas eletrônicas.

Falo na condição de quem discutiu o assunto e foi convencido durante

processo de debate. Não se trata de cheque em branco, porque o Tribunal não vai

aumentar as seções só para servir de base ao aumento de recursos. O

crescimento do número de seções decorre de desmembramentos de Municípios e

de medidas que o Tribunal vai tomando em função do adensamento populacional

ou dos gargalos verificados, cujo desmonte pode ser antecipado a partir do

aumento de urnas.

É o argumento que trago à Relatora. Como se trata de errata e não de

emenda, só podemos resolver a questão por consenso. Mas trago os argumentos

de alguém que foi convencido a acolher essa redação. É razoável basear a

evolução no número de urnas e seções.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sras. e Srs. Parlamentares, passei

todo o dia de hoje discutindo o assunto, ouvindo todas as argumentações e

tentando todo o tipo de apoio a esse trabalho, porque não havia um dispositivo
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vindo do Poder Executivo que tratasse da questão. Fomos ao ponto máximo. Além

disso, não concordo.

É minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Estando todos estão de

acordo com a posição da Relatora, vamos manter no texto sua posição.

Em votação na Câmara dos Deputados a nova redação proposta pela

Relatora.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovada.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores favoráveis à nova redação permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovada pela maioria maciça dos Senadores presentes.

Alguns Deputados e Senadores pediram votação em separado dos seus

destaques, os quais vamos analisar agora.

Destaques nºs 512, 509 e 514, de autoria do Deputado João
Grandão; 105, do Deputado Jorge Bittar; 311 e 314, do
Deputado João Coser; 260 e 261, do Deputado Divaldo Suruagy;
280, do Deputado Orlando Desconsi; 607, do Deputado Olavo
Calheiros; 489, do Deputado Jorge Alberto; 136 e 137, da
Senadora Marluce Pinto; 159, 99 e 89, do Senador Romero
Jucá.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, eu havia

encaminhado os Destaques nºs 170 e 171 diretamente à Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Destaques nºs 170 e 171,

do Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Também há o Destaque nº 153,

encaminhado por mim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Destaque nº 153, do

Deputado Pedro Chaves.

Mais algum Parlamentar tem destaque a apresentar?

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO – Pela ordem, Sr. Presidente. Não

está incluído o Destaque nº 153 para ser votado em separado?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está, do Deputado Pedro

Chaves.

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO – Está esclarecida minha dúvida.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a exceção desses

destaques, se o Plenário concordar, votaremos os outros em blocos.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Sr. Presidente, os

requerimentos verbais estão, nesse caso, incluídos?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Sim, vamos votar

separadamente. Se o Plenário concordar, votaremos os demais em bloco.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, são anexos de

metas, o texto acabou.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Então, vamos votar em

bloco os demais destaques.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, há anexo de

metas sobre o qual quero um esclarecimento da Relatora.

Hoje de manhã, na conversa dos Líderes, apresentamos a S.Exa. proposta

de autoria do Deputado Inácio Arruda sobre o PET, e houve concordância.

Entretanto, as duas emendas que vejo aqui relativas ao PET, dos Deputados

Gilmar Machado e Inácio Arruda, estão rejeitadas. Em relação a qual emenda

houve acordo?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Não é a do Deputado Jorge Bittar? A

emenda do PET não é de V.Exa., Deputado?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não, Relatora, das emendas do

PET, uma é minha e a outra é do Deputado Inácio Arruda.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Se não foram acolhidas, não tenho

dificuldades em fazê-lo, Deputado Gilmar Machado. Está aprovada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – É a de nº 196?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sim.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Então, tem de mudar aqui.

Consta no relatório, nº 197, “rejeitado”.

Mas, se foi acolhida, está perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Qual o número do

destaque relativo ao PET, Deputado Gilmar Machado?
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Destaque nº 196.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação, em bloco, os

Parei aqui: Destaques do Anexo de Metas que têm parecer parcial mente

favorável.

Destaque nº 33, autor: Senador Alberto Silva, aprov ado nos termos  do

Substitutivo; Destaques nºs 158, 160 e 162, autor: Deputado Anivaldo Vale;

Destaques nºs 3, 10, 12, 14, 17, 18, 20, do Deputado Antônio Carlos Konder Reis

— parabéns ao Deputado Konder Reis, campeão de destaques aprovados —;

Deputado Aracely de Paula, Destaques nºs 36 e 37.

(Não identificado) - Sr. Presidente, ressalto que o destaque do Deputado

Antônio Carlos Konder Reis atende toda a bancada de Santa Catarina de

Deputados Federais e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Parabéns pela eficiência.

Deputado Átila Lins, Destaques nºs 23 e 24; Senador Eduardo Siqueira

Campos, Destaques nºs 371 e 372; Deputado Félix Mendonça, Destaques nºs 190

e 191; Deputado Gilmar Machado, Destaque nº 196; Deputado Giovanni Queiroz,

Destaque nº 56; Deputado João Coser, Destaques nºs 315 e 319; Deputado João

Leão, Destaques nºs 65, 66, 78 e 80; Deputado Jorge Bittar, Destaque nº 106;

Deputado Jorge Khoury, Destaque nº 135; Deputado Juquinha, Destaques nºs

464, 465, 467 e 471; Senador Lúcio Alcântara, Destaque nº 30; Deputado Márcio

Reinaldo Moreira, Destaque nº 163; Senador Moreira Mendes, Destaque nº 277;

Deputado Nilo Coelho, Destaque nº 356; Deputado Olavo Calheiros, Destaque nº
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362; Deputado Orlando Desconsi, Destaques nºs 222, 239, 298 e 401; Deputado

Valdeci Paiva, Destaque nº 113; Deputado Paulo Kobayashi, Destaques nºs 139 e

232; Deputado Pedro Chaves, Destaques nºs 26 e 143; Senador Romero Jucá,

Destaque nº 88; Deputado Santos Filho, Destaques nºs 116 e 117.

Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pois, não, Deputado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, gostaria que

votássemos em separado o Destaque nº 159.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara

dos Deputados.

Os Deputados que estiverem de acordo com o parecer da Relatora

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado com a abstenção da Oposição.

(Não identificado) – Contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação no Senado

da República.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, V.Exa. não

deu o resultado. Por isso peço verificação antes de passar ao Senado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. tem de manifestar

o apoiamento.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Estou falando pela

Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos fazer a

verificação.

Deputado João Leão, por obséquio, tome seu assento e faça a verificação

com a maior rapidez possível.

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

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra,

pela ordem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  – Solicitei a V.Exa. a votação em

separado do Destaque nº 159, e V.Exa. não se manifestou.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Sr. Presidente, o Partido dos

Trabalhadores entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Destaque nº 159 foi

anotado, Deputado Anivaldo Vale. V.Exa. apresentou o requerimento, e ele foi

aceito. V.Exa. fique tranqüilo porque a matéria será apreciada com o carinho que

V.Exa. merece desta Comissão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Muito obrigado, Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – PCdoB e PSB em obstrução.

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

ordem para anunciar que estamos em obstrução.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Bloco PSDB/PTB.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, o Bloco

PCdoB/PSB está em obstrução. Anuncio antes de começar a votação, para que

V.Exa. faça a devida referência.

(Não identificado) – O Governo vota “sim”, com a Relatora, Sr. Presidente.

(Não identificado) – Sr. Presidente, o PSDB vota com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Alberto Goldman, “sim”.

(Não identificado) – O PPB vota com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)

Deputado Arnon Bezerra.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – Voto com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Os Deputados que votam com a

Relatora, votam “sim”.

Deputado Basílio Villani.

O SR. DEPUTADO BASÍLIO VILLANI – Sr. Presidente, o PMDB vota com

a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)

Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Voto com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Meu voto é “sim”.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado José Carlos Elias. (Pausa.)
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Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.)

Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Paulo Feijó. (Pausa.)

Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Deputado Pedro Henry. (Pausa.)

Deputado Roberto Rocha. (Pausa.)

Deputado Romeu Queiroz. (Pausa.)

Deputada Zila Bezerra. (Pausa.)

Deputado Armando Abílio. (Pausa.)

Deputado Augusto Franco. (Pausa.)

Deputado Carlos Batata. (Pausa.)

Deputado Danilo de Castro. (Pausa.)

Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)

Deputada Fátima Pelaes. (Pausa.)

Deputado Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputado Juquinha. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JUQUINHA – Voto com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputada Lídia Quinan. (Pausa.)

Deputado Nilo Coelho. (Pausa.)

Deputado Paulo Mourão. (Pausa.)

Deputado Raimundo Gomes de Matos.
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O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Voto “sim”, com a

Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Renildo Leal. (Pausa.)

Deputado Sampaio Dória. (Pausa.)

Deputado Sérgio Barros. (Pausa.)

Bloco PFL.

Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Voto “sim”, com

a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Divaldo Suruagy.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Voto com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Jorge Khoury. (Pausa.)

Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Voto “não”, coerente com

o que votei, Presidente. Pedi verificação.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Lael Varella. (Pausa.)

Deputado Luciano Castro. (Pausa.)

Deputado Mussa Demes. (Pausa.)

Deputado Neuton Lima. (Pausa.)

Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)

Deputado Paulo Braga.

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA – Com a Relatora.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)

Deputado Santos Filho. (Pausa.)

Deputado Wilson Braga. (Pausa.)

Deputado Aracely de Paula. (Pausa.)

Deputado Átila Lins. (Pausa.)

Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)

Deputado Expedito Júnior. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS – Voto “sim”.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Deputado Expedito Júnior. (Pausa.)

Deputado Francisco Garcia. (Pausa.)

Deputado Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Gerson Gabrielli.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Gervásio Silva. (Pausa.)

Deputado Ildefonso Cordeiro. (Pausa.)

Deputado João Ribeiro. (Pausa.)

Deputado José Carlos Coutinho. (Pausa.)

Deputado José Thomaz Nonô. (Pausa.)

Deputada Laura Carneiro. (Pausa.)

Deputado Antônio do Valle. (Pausa.)

Deputado Jonival Lucas Junior. (Pausa.)

Deputado José Borba. (Pausa.)
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Deputado José Chaves. (Pausa.)

Deputado José Priante. (Pausa.)

Deputado Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Voto “sim”.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Olavo Calheiros.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Pedro Novais. (Pausa.)

Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)

Deputado Coriolano Sales. (Pausa.)

Deputado Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.)

Deputado José Rocha. (Pausa.)

O PT está em obstrução.

PPB.

Deputado Almir Sá. (Pausa.)

Deputado João Leão. Voto “sim”, com a Relatora.

Deputado João Pizzolatti.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI – Voto “sim”, com a Relatora.
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O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Márcio Reinaldo.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Voto “sim, com a

Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)

PPB está completo.

O Bloco PDT não entrou em obstrução.

(Não identificado) – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Deputado Pedro Eugênio. (Pausa.)

Deputado Airton Dipp. (Pausa.)

Deputado Olimpio Pires. (Pausa.)

Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)

O Bloco PCdoB/PSB entrou em obstrução.

Bloco PL.

Deputado Eujácio Simões.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – Voto “sim”, com a Relatora.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Deputado José Egydio. (Pausa.)

Deputado Pastor Valdeci Paiva. (Pausa.)
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Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)

Deputado Oliveira Filho. (Pausa.)

Deputado Robério Araújo. (Pausa.)

O PV não entrou em obstrução.

Há quorum .

Votaram “sim” 13 Parlamentares.

Há algum Deputado do PSDB e do PTB que não tenha sido chamado?

(Pausa.)

Do PFL, votaram 12 Parlamentares, sendo 11 “sim”, um “não”.

Há algum Parlamentar do PFL que não tenha votado? (Pausa.)

(Não identificado) – O Deputado Aracely de Paula está aqui.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Bloco PMDB: quatro votos “sim”.

Há algum Parlamentar do PMDB que não tenha votado? (Pausa.)

Os seis do PTB com um do PPS somam sete.

Portanto, são 36 “sim” e um voto “não”.

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

pela ordem.

Antes da chamada dos partidos que estavam em obstrução, gostaria de

fazer um apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de que permaneçam até que

terminemos a votação. Pedimos essa verificação para mostrar que estamos

presentes e queremos terminar a votação do relatório da Deputada Lúcia Vânia
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hoje. Portanto, faço um apelo a todos Parlamentares para que permaneçam na

Comissão.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO  – Estaremos aqui, Sr. Líder. Só há

destaques de interesse dos Srs. Deputados, agora.

A Oposição quer que chame ou não precisa? (Pausa.)

O Líder disse que não precisa, e o Líder do PT também disse que não é

necessário.

Anuncio o resultado: 36 “sim” e um voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Foi aprovado o parecer

da Relatora.

Vamos à votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores, que concordam com o parecer da Relatora

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado pela maioria maciça das Sras. e dos Srs. Senadores.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem, apenas para frisar que passaram 45 minutos da meia-noite. Daqui a

uma hora, pode-se pedir nova verificação.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, gostaria de fazer uma

proposição à Relatora. Em vez de serem votados individualmente os destaques

que ainda faltam, tendo em vista o seu mérito e importância, proponho que

recebam parecer favorável e que os votemos globalmente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Senador, é

exatamente o que estamos fazendo agora. A Deputada está examinando com a

maior boa vontade todos os destaques que podem ser acolhidos. E S.Exa. está

tendo enorme benevolência no sentido do acolhimento desses destaques, e deve

fazer isso em bloco. A Relatora os está examinando junto com a Assessoria,

vamos esperar poucos minutos e, eficientemente, S.Exa. dará o seu parecer.

Enquanto a Deputada os está examinando, há uns detalhes a serem

acertados.

Passo a palavra à nobre Relatora.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Gostaria de comunicar — e espero

contar com a aprovação dos senhores para tanto — que há três destaques com

alguns problemas.

O Destaque nº 487, referente à Emenda nº 708, foi aprovado e faz parte do

Anexo de Metas. Será incluído por meio de errata. Quero saber se os senhores

estão de acordo.

(Não identificado)  – Todos de acordo.

(Intervenção inaudível.)

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Eu disse, Deputado. É a Emenda nº

708.

(Não identificado)  – Deixe-me localizar a emenda. Quem é o autor?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Destaque nº 487 e Emenda nº 708,

da Deputada Laura Carneiro.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Enquanto a Oposição

localiza o destaque, podemos ler os seguintes.

Vamos conferir os Deputados presentes. Por exemplo, esse é o destaque

da Deputada Laura Carneiro, que não está mais presente. Onde está a relação

dos destaques? Vamos apreciar apenas os destaques dos Parlamentares

presentes.

Vou conferir os que não estão presentes, porque vamos excluir os seus

destaques. Deputado João Grandão está presente — é impossível não vê-lo neste

plenário; Deputado Anivaldo Vale, Deputado Jorge Bittar, Deputado João Coser,

Deputado Divaldo Suruagy, Deputado Orlando Desconsi, Deputado Olavo

Calheiros, Deputado Jorge Alberto, Senadora Marluce Pinto, Deputado Virgílio

Guimarães, Deputado Pedro Chaves, Senador Romero Jucá.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Retiro todos os meus destaques, Sr.

Presidente.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Vamos colocar o destaque da

Deputada Laura Carneiro em votação.

(Não identificado)  – Não, o destaque da Deputada já caiu.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – O Deputado Santos Filho está

presente.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Tenho ainda um problema em

relação ao destaque do nobre Deputado Vicente Caropreso, e gostaria que os

senhores tomassem a decisão. Vou ler o documento.
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(Não identificado)  – Há destaques?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Não tem destaque. Disse que foi um

equívoco meu, porque não achei o destaque. Segundo o Deputado, havia.

Deputado Vicente Caropreso, quer explicar a questão?

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO – Sra. Relatora, Sr.

Presidente, demais membros, na realidade, trata-se da Emenda de nº 1.468, que

trata da adequação de trecho rodoviário Corredor MERCOSUL, da BR-280. Houve

um lapso e não houve acolhimento. É uma emenda não de minha autoria, mas de

toda a bancada de Santa Catarina, inclusive com aquiescência da Oposição, e

gostaria de contar com o apoio dos nobres companheiros aqui presentes, porque

isso viria a reforçar muito a nossa área, principalmente o norte do Estado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Peço a compreensão de

V.Exas., porque estamos chegando a um acordo.

Vou passar a palavra à nobre Relatora...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Pela ordem, Sr. Presidente,

apenas para tratar desse problema.

A argumentação do nobre Deputado foi precisa. Agora, é necessário ser

apresentada uma errata por parte da Relatora. Deveríamos votar a errata aqui

apresentada para incorporar a emenda do nobre Deputado Vicente Caropreso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra ) – Vamos votar a errata.
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A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Pelo acolhimento da Emenda nº

01468.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Aprovada.

(Não identificado)  – Mas é só isso o texto?

(Não identificado)  – A emenda todos já conhecem.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Adequação do trecho rodoviário no

Corredor MERCOSUL, BR-280; duplicação do trecho compreendido entre os

Municípios de São Francisco do Sul e Porto União.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara

dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam a errata permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovada na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado da República.

As Sras. e Srs. Senadores que aprovam a errata, permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovada no Senado Federal.

Tenho uma boa notícia em relação aos destaques, e passo a palavra a

nobre Relatora.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao

nobre Deputado Ricardo Barros.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, gostaria de

propor um entendimento com os membros da Comissão. Ao Deputado João

Grandão, que fez a solicitação de três destaques para votação em separado,

apelo no sentido de que escolha uma emenda, estabelecendo uma prioridade; ao

Deputado João Coser, peço que também estabeleça uma prioridade; ao Deputado

Divaldo Suruagy, dirijo o mesmo pedido; à Senadora Marluce Pinto e ao Deputado

Virgílio Guimarães, que têm duas, solicito que estabeleçam apenas uma

prioridade, e ao Senador Romero Jucá, que tem três emendas, peço que escolha

apenas uma como prioridade.

Assim, a Relatora aprovaria uma emenda de cada Parlamentar. Essa seria

uma forma justa de podermos atender igualmente a todos. Penso que seria a

maneira correta.

Portanto, faço um apelo sincero ao Srs. Parlamentares no sentido de que

escolham um dos destaques e retirem os outros, e a Relatora aprovaria um de

cada Parlamentar. Dessa forma, repito, atenderíamos a todos os senhores.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Quero fazer um apelo nesse

sentido também, uma vez que apresentei...

(Não identificado)  – É muito justo, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY  – Acato a sugestão e sugiro à

nobre Relatora o da Adutora do Prataji, que vai consolidar todo o abastecimento...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos ouvir o Deputado

Divaldo Suruagy. Silêncio no plenário.
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O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Concordo plenamente com a

sugestão do Presidente e da Relatora, e, entre as duas emendas que estou

apresentando, defino-me pela relativa à Adutora do Prataji, porque vai consolidar

todo o abastecimento da cidade de Maceió.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Qual o número,

Deputado? O 260 ou 261?

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – O Destaque nº 260.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. retira o 261.

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Fico com o Destaque nº 509.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – E retira os demais?

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sim. Fico com o 509.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, primeiro, gostaria de

cumprimentar a Relatora e fazer-lhe um agradecimento.

Não gostaria de concluir esta noite sem falar na reunião feita pela bancada

do Estado do Espírito Santo. Apresentamos algumas emendas em nome da

bancada, e nossos grandes desafios foram praticamente contemplados no

Relatório de V.Exa. na área de metas.

Então, apesar do barulho, queremos registrar os nossos agradecimentos,

em nome dos Deputados e dos Senadores do Estado do Espírito Santo, pelo
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acatamento das duas emendas que apresentei. Uma trata da Bacia do Rio Doce,

importante rio para os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.

O destaque que gostaria de ver aprovado é o de nº 311. Se acatar a

sugestão do Deputado Ricardo Barros, fica prejudicado o Destaque nº 314.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. retiraria o 311?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Não, o 314.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Perfeito.

Com a palavra a Senadora Marluce Pinto.

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Quero manter o Destaque 137.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mantém o 136?

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – O 137.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Então, retira o 136 e

mantém o 137.

Deputado Virgílio Guimarães?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – O 170.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mantém o 170 e retira o

171.

O Senador Romero Jucá mantém o 89 e retira os demais.

Deputado Jorge Bittar?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, no meu Destaque de

nº 105 — e já conversei com a Relatora sobre isso — houve um erro de digitação.

Então, gostaria que fosse retificado esse erro tanto no destaque quanto na
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emenda. Onde está escrito “apoio ao financiamento dos hospitais”, leia-se “apoio

ao funcionamento dos hospitais”. É o título da ação constante do PPA e do

Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Passo a palavra à

Relatora para falar sobre os destaques selecionados.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Esse destaque é muito importante

não só para o Estado de São Paulo como para o Brasil. Acredito que, se os

senhores quiserem opinar, como foi feito com relação à emenda do Deputado

Caropreso, será muito bom.

Trata-se de emenda nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos fazer a votação

em bloco dos destaques com parecer favorável da Relatora, Deputada Lúcia

Vânia, que com brilhantismo, conduziu essa Relatoria.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, pela ordem. Não

seria o caso de V.Exa. citar o número dos destaques?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos citar já e com

calma; o relógio marca 1h, ainda é cedo. Não podemos nos apressar para não

errar.

Destaque nº 509, do Deputado João Grandão; Destaque nº 159, do

Deputado Anivaldo Vale; Destaque nº 105, do Deputado Jorge Bittar; Destaque nº

311, do Deputado João Coser; Destaque nº 89, do Senador Romero Jucá;

Destaque nº 260, do Deputado Divaldo Suruagy; Destaque nº 280, do Deputado
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Orlando Desconsi; Destaque nº 489, do Deputado Jorge Alberto; Destaque nº 137;

da Senadora Marluce Pinto; Destaque nº 170, do Deputado Virgílio Guimarães;

Destaque nº 153, do Deputado Pedro Chaves; Destaque nº 27, do Deputado

Pedro Novais; Destaque nº 115, do Deputado Santos Filho.

Vou desconsiderar o Destaque nº 280, do Deputado Orlando Desconsi, por

quanto a Relatora alega que não há condições para o seu atendimento.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Gostaria de dizer que não abrimos

nenhuma emenda para energia, só para as áreas de transporte, irrigação e

emenda nacional. Só fizemos isso porque já havia ocorrido o mesmo no ano

passado. Quanto às demais emendas, na área de energia, não aprovamos

nenhuma.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sra. Relatora, essa é uma

confissão de culpa. Estamos vivendo uma crise de energia, e não se aprova

nenhuma emenda de energia? Não entendi a razão disso.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Deputado, tecnicamente, é

impossível localizar o que é correto na área de energia. Eu não tenho programa...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Então é zero? Nenhuma emenda

nesta grande crise de energia que estamos vivendo? Não existe a possibilidade de

se consultar alguém?

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – A maior parte dessas emendas não

estão no PPA. Não tenho, tecnicamente, como aprovar.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – V.Exa. poderia rejeitar, porque

não estão no PPA.

(Não identificado) – Não é pelo fato de não se aprovar a emenda que não

se vai fazer investimento em energia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – O Deputado já teve atendidas quatro

emendas.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – Quero apenas dizer que as

emendas que apresentei foram em nome do Rio Grande do Sul. O Estado de

Santa Catarina foi contemplado com muito mais emendas do que o nosso Estado.

Pediria a V.Exas. bom senso, uma vez que todos tiveram pelo menos um

destaque contemplado. Que eu possa, então, substituir essa emenda por uma

outra de rodovia ou outra que esteja no PPA.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quero encarecer...

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente,

não fui citado nominalmente, mas, sim, indiretamente pelo nobre representante do

Rio Grande do Sul. S.Exa., evidentemente, pela declaração que fez, não leu nem

o PPA nem o Orçamento 2001. Tanto no setor de estradas como em outro setor

de infra-estrutura, como portos, o Rio Grande, com muita justiça, já foi atendido na

proposta da LDO. Lamento que S.Exa. use esse procedimento para defender a

sua emenda. S.Exa. não leu o PPA.



272

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

Para que se tenha uma idéia, lembro o fato de que, para quatro portos

catarinenses, a dotação do Orçamento em vigor é de 32 milhões; para a barra do

Porto do Rio Grande, a dotação é de 139 milhões.

Não sou contra isso, mas apresentei as emendas em nome de toda a

bancada. Não foram emendas pessoais, muito menos eleitorais, e a alusão que

S.Exa. faz a Santa Catarina é injusta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. está de parabéns.

É um bom exemplo do competente exercício parlamentar. V.Exa. fala pouco e

trabalha muito. Parabéns.

Vamos à votação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, ao avaliar

essa sugestão de uma emenda por Parlamentar, por mais que possam ser justas

as considerações do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, cada Parlamentar

apresentou uma. Ninguém fez consideração de mérito, se o Estado estava bem ou

mal contemplados.

No meu entendimento, o Deputado Orlando Desconsi pode manter sua

emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mas já foi aceita pela

Relatora.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pode, é justo, é necessário,

sem essa questão.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Já foi aceita pela

Relatora...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Não entrei na defesa, nobre

Deputado Santos Filho, não falei sobre o mérito da declaração de cada um. Só

disse que, independente disso...

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO  – O Deputado Antônio Carlos Konder

Reis tem todo o direito de defender a sua (ininteligível) porque S.Exa. (ininteligível)

Estado de Santa Catarina, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Tem todo o direito,

evidentemente. Eu conheço o Deputado Antônio Carlos Konder Reis há muito

tempo e sei da sua diligência aqui e quando da apreciação da matéria. Mas não é

o caso de se discutir isso aqui.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Não, não estou brigando

com o Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Eu entro porque o Ministro dos

Transportes destinou valores excessivos para o Rio Grande do Sul em detrimento

do portos de Santa Catarina e do Paraná, e nunca criticamos isso. É uma sorte

para o Rio Grande do Sul ter o seu Ministro.

Então, quando ele faz a defesa das suas emendas, dizendo que são

emendas do Estado do Rio Grande do Sul, ele não pode criticar o Estado de
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Santa Catarina. Conheço bem o extremo sul, e ele tem sido bastante privilegiado

pelo Sr. Ministro dos Transportes. E não critico. Pelo contrário, eu o elogio por

isso. Agora, não se pode fazer a defesa da sua posição tecendo críticas ao Estado

de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pergunto ao Deputado

Orlando Desconsi qual é o número do destaque de S.Exa. que vai ficar.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI – O Destaque nº 291, Emenda

nº 1.141, Sr. Presidente. (Pausa.)

Enquanto a Relatora analisa a emenda, quero me desculpar com os

Deputados de Santa Catarina. O meu objetivo não foi, em hipótese alguma,

ofender aquele Estado, pelo qual tenho o maior apreço, assim como por todos os

Deputados que o representam. Foi uma observação infeliz, e a retiro. Tenho a

humildade de reconhecer isso. Não tive o objetivo de ofender nenhum

Parlamentar, muito menos um Estado.

Sou Deputado a menos de um ano e entrei na Comissão uma semana e

meia antes da apresentação das emendas; fiz o máximo de esforço na tentativa

de fazer o melhor possível. Se errei, estou aqui para aprender, e quero aprender

as boas coisas que esta Casa tem. As ruins, não pretendo aprender.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente,

quero que constem da ata dos nossos trabalhos os meus agradecimentos.

Também não tive nenhuma intenção de ofender o nobre Deputado, que não é tão

antigo quanto nós aqui na Casa, mas, dias atrás, S.Exa. me trouxe uma emenda,
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e eu rapidamente a assinei. Fui obrigado a defender o meu Estado quando se fez

aquela alusão. Peço desculpas pela veemência.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quero desconsiderar a

votação que aprovou o Destaque nº 33, do Senador Alberto Silva, para possibilitar

a votação do Destaque nº 27, do Deputado Pedro Novais.

Passo palavra à Relatora, que vai opinar sobre os destaques selecionados.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação em bloco os

seguintes destaques: Destaque nº 509, do Deputado João Grandão; Destaque nº

159, do Deputado Anivaldo Vale; Destaque nº 105, do Deputado Jorge Bittar;

Destaque nº 311, do Deputado João Coser; Destaque nº 89, do Senador Homero

Jucá; Destaque nº 260, do Deputado Divaldo Suruagy; Destaque nº 291, do

Deputado Orlando Desconsi; Destaque nº 489, do Deputado Jorge Alberto;

Destaque nº 137, da Senadora Marluce Pinto; Destaque nº 170, do Deputado

Virgílio Guimarães; Destaque nº 153, do Deputado Pedro Chaves; Destaque nº

115, do Deputado Santos Filho; Destaque nº 27, do Deputado Pedro Novais, e

Destaque nº 203, do Deputado Helenildo Ribeiro.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo com o parecer da Relatora,

favorável a esses destaques, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer favorável da Relatora

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.

Os demais destaques ao anexo de metas têm o parecer da Relatora pela

rejeição.

Vou colocar em votação em bloco os que têm parecer pela rejeição.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Quem estiver de acordo com a Relatora permaneça como se

encontra.(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer da Relatora permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Agradeço a todos a presença.

Aproveito para cumprimentá-los pelo brilhante trabalho que realizaram na

noite de hoje . Faço votos de que amanhã tenham um dia cheio de felicidades.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Está encerrada a reunião.


