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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro aberta a 12ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes nas Pautas 9, 10 e

11, de 2001.

Correspondência interna recebida.

Ofício nº 210, de 9 de agosto, da Deputada Laura Carneiro, solicitando

adequação do subtítulo de emenda de sua autoria, apresentada ao Orçamento de

2001.

Ofício nº 189, de 9 de agosto, do Presidente da Comissão de Fiscalização e

Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Wellington Dias, encaminhando

cópia do relatório final da Proposta de Fiscalização e Controle nº 48/96, sobre

irregularidades na Administração Pública Federal (no caso, desperdício de

dinheiro público), ao tempo em que solicita ao Tribunal de Contas da União

realização da inspeção extraordinária nas unidades administrativas que possuem

obras não concluídas ou com cronograma de execução em atraso.

Deputado Virgílio Guimarães, por obséquio, queira assumir a Presidência e

ler estes expedientes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Expedientes

encaminhados de justificativa de falta às reuniões de membro da Comissão,

deferidos pela Presidência:
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1) Ofício nº 18, de 8 de agosto, do Deputado Jonival Lucas Junior,

justificando sua ausência no dia 7 de agosto;

2) Ofício nº 139, de 13 de agosto, do Deputado Eujácio Simões, justificando

sua ausência no dia 14 de agosto.

Correspondência externa recebida.

Expedientes recebidos através do correio eletrônico encaminhando o

Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto no art. 55, inciso I, alínea

“a” e § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1) Ofício nº 11, de 7 de julho, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia,

que encaminha complementação ao anteriormente já enviado;

2) Ofício nº 2.078, de 3 de agosto, da Secretaria de Planejamento e

Controle do Superior Tribunal Militar. Períodos: de janeiro a abril de 2001;

setembro a dezembro de 2000; e setembro de 1999 a agosto de 2000.

Expedientes encaminhando relação dos débitos constantes de precatórios

judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para 2002, em atendimento

ao disposto no art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.

1) Ofícios nºs 1228 e 1230, de 6 de agosto, do Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Xavier Vieira;

2) Expediente de 8 de agosto, encaminhado através do correio eletrônico,

do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,

Desembargador Minervino Dias.

Mensagens encaminhando créditos adicionais através de decretos:
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1) Mensagem 276/2001-CN e outras encaminhando cópia dos Decretos de

16, 26 e 27 de abril de 2001.

- Informo aos Senhores membros que, de acordo com a decisão da questão

de ordem aprovada na 7ª Reunião Ordinária, em 31/08/99, esta matéria será

analisada pelas Consultorias de Orçamento do Senado Federal e da Câmara dos

Deputados e constará em nota técnica conjunta bimestral, que indicará: a data do

decreto, seu valor, situação (regular ou irregular), indicação das possíveis

irregularidades, e sugestão de medidas cabíveis. A nota técnica será

encaminhada aos membros da Comissão e, posteriormente, integrará a

Mensagem, que prosseguirá à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, para

realização dos registros pertinentes e arquivamento.

Se os Srs. Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras não tiverem

qualquer observação sobre o expediente ora lido, passamos de imediato à Ordem

do Dia.

Pauta nº 9.

Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias:

Item 1 - Subtítulo 26.782.0237.5730.0001 – Adequação de trechos

rodoviários do Corredor Araguaia—Tocantins – BR-060/GO – Entroncamento BR-

153/GO – Divisa DF/GO, constante do Quadro V da Lei nº 10.171, de 5/01/2001

(Lei Orçamentária para 2001).

Relator: Deputado Pedro Chaves.
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VOTO: Pela autorização da execução dos contratos oriundos da Tomada

de Preços nº 67/99, na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.

Com a palavra o nobre Sr. Relator. (Pausa.)

Havendo quorum , porém, não estando... (Pausa.).

Senadora Marluce Pinto, V.Exa. faça o requerimento verbal para inverter a

ordem, que a Presidência prontamente atenderá.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Peço inversão da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Muito obrigado.

Porque, como a Presidência não podia pedir... (Risos.)

A Deputada Laura Carneiro já fez o requerimento verbal, atendido pela

Presidência.

Portanto, em votação o requerimento de inversão de pauta da Deputada

Laura Carneiro para apreciação do Item 2 da Pauta nº 10.

Os Srs. Deputados que estejam de acordo permaneçam em seus lugares.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que forem pela inversão da ordem queiram permanecer

em seus lugares. (Pausa.)

Aprovado.

Passamos, então, ao item 2 da Pauta nº 10.
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Projeto de Lei nº 10, de 2001-CN, que abre o Orçamento Fiscal da União,

em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Só para acabar a

leitura. Logo aceitaremos.

(...) crédito suplementar no valor de R$8 milhões e 350 mil, para reforço de

dotação consignada no vigente orçamento.

Relatora: Senadora Marluce Pinto.

Foi apresentada uma emenda ao projeto.

VOTO: pela aprovação nos termos propostos no Projeto.

Com a palavra a nobre Relatora, Senadora Marluce Pinto.

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Sr. Presidente, nobres colegas

da Oposição...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA  – Pela ordem, Sr. Presidente. Não

estamos com os avulsos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Não houve

distribuição do avulso. Um momento... Desculpe, então. Sem a distribuição do

avulso... O Presidente já está na planície?!

O SR. SENADOR CARLOS BEZERRA  – V.Exa. está muito bem na

Presidência!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Não pode é se

acostumar! (Risos.)
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Há uma indagação à Assessoria: houve distribuição dos avulsos?! (Pausa).

(Não identificado)  - O aviso é de que foi feita a distribuição quando do

anúncio da Pauta nº 10 e que o avulso ainda se encontra na Mesa.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA  - Não estamos questionando isso.

Estamos pedindo que nos mande.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Peço à funcionária

Fernandes que distribua a Pauta nº 10 aos Parlamentares presentes.

Concedo a palavra à Sra. Relatora, Senadora Marluce Pinto.

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Sr. Presidente, vou ater-me só à

análise da matéria.

A solicitação do crédito suplementar em análise está amparada nas

disposições contidas nos arts. 41, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17

de março de 1964, sendo obedecidas as prescrições do art. 67, incisos V e VI, da

Constituição Federal.

Relativamente ao mérito da proposição, não foram encontradas razões para

rejeitá-la ou alterá-la.

Quanto à emenda, que é de V.Exa., Sr. Presidente em exercício, não há

como admiti-la, tendo em vista as disposições do Regimento Interno do Senado

Federal, cuja aplicação ao caso é necessária. Portanto, o Regimento Comum,

bem como as normas da Comissão Mista do Orçamento, é omisso frente à

emenda que propõe cancelamento em projeto de lei de crédito adicional.

O Regimento Interno do Senado Federal estabelece:
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Art. 230. Não se admitirá emenda:

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

....

b) em sentido contrário à

proposição quando se tratar de Proposta

de Emenda à Constituição, projeto de lei

ou de resolução, tendo em vista que a

proposição em análise suplementa apenas

uma unidade de programação, a emenda,

nos termos apresentados, posiciona-se

francamente contrária ao projeto de lei, o

que impede sua admissão.

VOTO:

Diante do exposto, somos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto

de Lei nº 10/2001 e, no mérito, por sua aprovação na forma proposta pelo Poder

Executivo, inadmitida a emenda a ele apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Lido o relatório,

passamos à discussão da matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, na reunião em que foi

debatida a Ordem do Dia e a Pauta de votação não ficou acordado votar-se esta
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matéria hoje. Requeiro a V.Exa. que adie a votação em função de não ter havido

acordo na reunião de Lideranças, inclusive porque faltam Parlamentares.

Vamos cumprir o acordo feito na reunião das Lideranças para que esta

matéria não seja votada hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. inteira razão.

A matéria será retirada da pauta para ser debatida em uma próxima reunião.

Item 1 da Pauta nº 9.

Subtítulo 26.782.0237.5730.0001 – adequação de trechos rodoviários no

Corredor Araguaia–Tocantins, BR-60/GO – Entroncamento BR-153/GO – Divisa

DF/GO, constante do Quadro V da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei

Orçamentária para 2001).

Relator: Deputado Pedro Chaves.

VOTO: pela autorização da execução dos contratos oriundos da Tomada de

Preços nº 67/99, na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.

Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, vou direto ao voto

do Relator.

A análise do Relatório-Voto proferido pelo

Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, do Acórdão

nº 12, de 2001, e do teor do Aviso nº 481-GP/TCU,

deixa evidente que um dos indícios de irregularidades

graves apontadas inicialmente não se confirmou.
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Quanto ao outro indício de irregularidade, posto que

confirmado, não ensejou a determinação de anulação

ou rescisão do contrato, tendo em vista a inexistência

de danos ao Erário.

Sobre tal irregularidade, aquela Corte aplicou

multa ao gestor responsável, sem determinar qualquer

medida corretiva, por considerar que a anulação do

contrato e a realização de nova licitação seria contrária

ao interesse público, pela demora em continuação da

obra e por estar a mesma quase concluída, fatos

evidenciados pelo nobre Ministro Walton Alencar

Rodrigues no documento encaminhado a esta

Comissão.

Dessa forma, não subsistem as razões para a

continuação da vedação imposta ao contrato pela

LOA/2001, podendo o mesmo ser liberado.

Em face do exposto, VOTO pela autorização da

execução dos contratos oriundos da Tomada de Preço

nº 067/99, no âmbito da dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União de 2001, na classificação

funcional-programática 26.782.0237.5730.0001 –

Adequação de Trechos Rodoviários do Corredor
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Araguaia–Tocantins - BR-060/GO - Entroncamento BR-

153 - Divisa DF/GO, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O relatório está em

discussão.

Não havendo quem queira discutir o Relatório que conclui por um projeto de

decreto legislativo, coloco-o em votação pela representação da Câmara dos

Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa).

Aprovado.

Senado.

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a matéria permaneçam

como se encontram. (Pausa).

Aprovado no Senado da República.

Conforme disposto na alínea “c” do inciso V do art. 26 da Resolução nº 2,

de 1995, fica aberto o prazo de sete dias para apresentação de emendas ao

projeto – 15 a 21 de agosto.

Item 2.

Subtítulo 26.784.0237.5749.0005 – Implantação de hidrovias no Corredor

Araguaia—Tocantins – Hidrovia do Capim, constante do Quadro V da Lei nº

10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei Orçamentária para 2001).
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Relator: Deputado Anivaldo Vale.

VOTO: pela autorização da execução do Contrato nº 98/004/00, na forma

do projeto de decreto legislativo apresentado.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros, em substituição ao

Relator.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o presente

parecer trata do contrato relativo ao Subtítulo Implantação de Rodovias no

Corredor Araguaia—Tocantins – Hidrovia do Capim, constante do Quadro V,

anexo à Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001.

Esta matéria teve o seguinte VOTO do Relator:

Conforme salienta o parecer do Ministério

Público, junto à Corte Federal de Contas, com o qual

concordou o eminente Ministro-Relator e também toda

a 1ª Primeira Câmara, o indício de irregularidade grave

originalmente apontado não se confirmou após as

explicações oferecidas pela Cia. Docas do Pará.

Desta forma, não subsistem os motivos que

justificavam a paralisação do contrato bloqueado na Lei

Orçamentária referente à obra em tela, podendo o

mesmo ter sua execução liberada.

Em face do exposto, VOTO pela autorização da

execução do Contrato nº 98/004/00, no âmbito da
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dotação consignada no Orçamento Fiscal da União de

2001, na classificação funcional-programática nº

26.784.0237.5749.0005 – Implantação de Hidrovias no

Corredor Araguaia—Tocantins – Hidrovia do Capim, na

forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Deputado Anivaldo Vale, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Em discussão a

matéria.

Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação.

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

(Pausa).

Aprovada.

Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como se encontram.

(Pausa)

Aprovada.

Conforme disposto na alínea “c”, inciso V, do art. 26 da Resolução nº 2, de

1995-CN, fica aberto o prazo de 7 dias para apresentação de emendas ao decreto

– 15 a 21 de agosto.

Pauta nº 10.

Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias.

Item 1.
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Projeto de Lei nº 8, de 2001-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União,

em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$49

milhões para reforço e dotações constantes do orçamento vigente.

Relator: Deputado Olavo Calheiros.

Foram apresentadas três emendas ao projeto.

O voto é pela aprovação, nos termos propostos no projeto.

Concedo a palavra o nobre Relator. (Pausa).

Não estando presente o Sr. Relator, solicito ao Senador Nabor Júnior que

faça a leitura do relatório.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR  - Sr. Presidente, o voto do Relator,

Deputado Olavo Calheiros, está consubstanciado nos seguintes termos:

III - VOTO:

Considerando que o projeto de lei não colide com

as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para

2001, não ferindo, tampouco, a, quaisquer outros

dispositivos legais relativos à alocação de recursos, e

seu detalhamento acha-se conforme às exigências

legais e aos princípios de boa técnica orçamentária,

somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8, de 2001-

CN,, na forma apresentada pelo Poder Executivo, e

pela rejeição das Emendas de números 1, 2 e 3.

É o relatório.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Em discussão.

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, quero fazer apenas

algumas observações que acho importantes.

Estamos votando este crédito suplementar agora e parte do dinheiro, cerca

de R$7 milhões, refere-se a viagens nacionais e internacionais do Presidente da

República.

É importante que um Presidente viaje, principalmente pelo País. O

Presidente Fernando Henrique Cardoso poderia viajar menos para o exterior e

mais no País, para conhecer a realidade, que ele está deixando de lado, ou seja, a

quantidade de miseráveis, de desempregados, de homens e mulheres passando

fome, de pessoas idosas que não conseguem se aposentar e andam pelas ruas

das cidades pedindo esmolas.

Acho que viajar é importante para um Presidente, principalmente no caso

do nosso País, para que ele possa sentir, justamente, essa realidade que citei, da

qual, parece, está muito distante. Ele vai ao exterior e vira as costas para o povo

brasileiro.

Votaremos favoravelmente porque achamos importante o projeto de lei;

porém, fazemos essa crítica e essas observações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Com a palavra o

Deputado Darcísio Perondi.
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, meu voto

também é favorável.

Ouvi com atenção as palavras do Deputado Rosinha, um brilhante

Deputado desta Casa, aliás, meu colega médico, que tem sensibilidade social,

defensor dos pobres brasileiros. O Brasil hoje tem 50 milhões de pobres que

precisam de uma atenção especial.

Mas quero dizer que o nosso Presidente trabalha e está olhando para a

frente, enfrentando com coragem a pobreza no Brasil. O Programa Bolsa-Escola,

que está sendo aplicado, atingirá 10 milhões e 700 mil crianças de 7 a 14 anos, 3

mil e 700 famílias que ganham menos de R$90.

Agora, quem está voltando as costas para a pobreza, que vai diminuir de 50

milhões para 30 milhões, é a Prefeita Marta Suplicy, do partido de S.Exa., que não

fez o cadastramento, em São Paulo, das crianças de 7 a 14 anos. Cerca de R2

milhões, por mês, devem chegar à Capital de São Paulo para as crianças

comerem e para diminuir o nível de pobreza das famílias.

As cinco maiores Prefeituras do meu Estado, o Rio Grande do Sul, não

quiseram cadastrar-se no Programa Bolsa-Escola. Em Porto Alegre, 125 mil

crianças estão sem a Bolsa-Escola. Pelotas, Caxias, Bagé, enfim, todas

prefeituras do partido de V.Exa. Afinal, quem está virando as costas: o Presidente

da República ou os executivos do partido de V.Exa.?

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Com a palavra o

Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, é interessante

como as pessoas falam do Programa Bolsa-Escola como se a iniciativa e todo o

trabalho realizado fosse feito pelos partidos de sustentação do atual Presidente.

Não lembram os nobres pares de que essa questão do Bolsa-Escola só existe

hoje por causa do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de oposição?! Quero

aqui lembrar o Deputado Aloizio Mercadante e outros Deputados. Ou estão

esquecidos de que obstruímos a votação do Orçamento até que fosse aprovado o

Programa Bolsa-Escola?! Agora não lembram mais de nada, só da Prefeita Marta

Suplicy e do Rio Grande do Sul! Por que não falam que não queriam votar o

Bolsa-Escola e que íamos obstruir a votação do Orçamento se vocês não o

votassem? Assim fica difícil...

Vamos tratar as coisas com seriedade nesta Casa! Quando da votação do

Bolsa-Escola, a bancada de sustentação do Sr. Fernando Henrique Cardoso não

queria aprová-lo. O PT precisou bancar essa discussão.

Os pobres estão passando fome porque o Sr. Fernando Henrique Cardoso

não teve compromisso com a pobreza; cortou o dinheiro da agricultura familiar, o

PRONAF – R$4,5 bilhões...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço que me

garanta a palavra. Não estamos aqui para brincadeira! Na hora em que S.Exas.
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forem se manifestar, lembrem-se das coisas que aconteceram nesta Casa. Muitos

têm mania de esquecer as coisas.

No Mato Grosso do Sul, nobre Deputado, o valor da Bolsa-Escola é de

R$136, e o Governo é do PT. Mas aí vêm com essa coisa de R$15... Foi bem de

madrugada que as coisas aconteceram aqui, porque a bancada de sustentação do

Governo Fernando Henrique Cardoso não queria mandar dinheiro para o Bolsa-

Escola. Isso tem que ser dito.

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

ordem.

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

palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, o Deputado Darcísio

Perondi está com a memória fraca ou está à beira do cinismo. Ficamos aqui até de

madrugada na última votação da LDO. E a emenda apresentada pela bancada de

Oposição era muito clara: ela fazia passar de R$15 para R$45 o valor do Bolsa-

Escola.

O que o Governo promoveu aqui foi um massacre confirmado pelos seus

próprios Deputados. Agora vem com essa mixaria de R$15, como se fosse a

salvação da Pátria!

Queríamos aumentar o valor. E isso não aconteceu apenas com o

Programa Bolsa-Escola; também com todas as outras alternativas de caráter

social que propusemos aqui nesta Comissão.
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Do jeito que foi aprovado, ficou, na verdade, uma porqueira! V.Exas. não

tiveram sensibilidade para nada!

Acusar em plenário, acusar aqui na Comissão que a Oposição não quer

fazer alguma coisa para minimizar a pobreza no País, a meu ver, beira o cinismo!

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 - Sr. Presidente, estou preocupado com

os custos. Sou a favor de que o Presidente da República e o Gabinete da

Presidência tenham condições de trabalhos normais. Agora, locação de veículos

para viagens internas, serviços de transporte para a Presidência, aquisição de

combustível (R$4 milhões 122 mil), dá um acréscimo de R$343 mil/mês; aquisição

de microcomputadores, impressora, equipamentos, serviços de rede (R$2

milhões).

Fico preocupado com a quantidade de recursos que estão sendo

disponibilizados. Não sei por que resolveram fazer essas reformas no final do

Governo. Acho que o Governo já deveria estar se preparando para entregar a

casa pelo menos limpa. Trata-se realmente de uma quantidade muito grande

recursos.

Deputado Darcísio Perondi, penso que o Governo Fernando Henrique está

gastando uma boa parte dos recursos que colocamos no Bolsa-Escola, contra o
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voto da maioria do Governo, na publicidade, pois o que estão gastando de

propaganda...

É uma vergonha o que estão gastando para fazer propaganda daquele

cartão! Não tenho os números exatos, mas tenho a impressão de que é mais do

que a quantidade de dinheiro que vamos ter para distribuir para os pobres

coitados que precisam do Bolsa-Escola.

Quando nós, do Partido dos Trabalhadores, idealizamos o Bolsa-Escola,

com certeza não era essa vergonha de R$15, com o limite de três pessoas por

família; era uma quantia que daria dignidade ao cidadão. Sou a favor e acho

louvável que o Presidente tenha colocado em execução o Bolsa-Escola. Só que é

preciso ficar claro que não foi uma iniciativa do Governo. O programa foi

introduzido na marra! Infelizmente, para não mudar de critério, faz-se mais

propaganda do que execução.

Acho que é muito recurso para a Presidência da República. Queremos ver o

Presidente trabalhando, como disse o Deputado Dr. Rosinha, e de preferência que

S.Exa. viajasse mais pelo Brasil do que no exterior, para que pudesse identificar

os problemas brasileiros.

Em relação ao programa Bolsa-Escola, acho que ele é fundamental e

deveria receber um valor realmente significativo. Deve-se fazer menos

propaganda e utilizar os recursos para garantir um aumento sobre o valor de

R$15.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Concedo a palavra

ao Deputado Darcísio Perondi, citado duas vezes. Em seguida, concederei a

palavra ao Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, não sei qual o

PT que existe: se é o aqui da Câmara, que votou o fundo da pobreza,

compenetrado, consciente da necessidade de diminuir os níveis de pobreza no

Brasil — sou testemunha, sem dúvida nenhuma, e quero cumprimentar os

Deputados do PT que estão nesta reunião e que realmente trabalharam —, ou se

é o PT dos Prefeitos, porque R$15 ou R$30 dão um belo rancho! Agora, o charuto

Havana, que muitos sindicalistas fumam, custa mais de R$15.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Com a palavra o

Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, estou meio rouco, mas gostaria até de falar um pouco mais.

O que estou vendo aqui é uma tática diversionista do Deputado Darcísio

Perondi, que, não querendo discutir o mérito, começa a arranhar coisas que não

têm nada a ver.

O País está numa desgraça total por culpa mesmo do seu Governo, Sr.

Perondi, porque, na verdade, até hoje não conseguiu diminuir a relação da dívida

brasileira. Continua transferindo dinheiro do setor produtivo para o sistema

financeiro, com os juros mais altos do mundo, o que prova a incompetência desse
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Governo em ter credibilidade junto ao sistema financeiro. É o país que paga os

juros mais altos, reais, do mundo. Paga-se R$280 bilhões por dia!

Então, não vamos falar de Governo competente, não! Vamos discutir o

mérito da matéria. De incompetência os senhores são profissionais! Aliás, o seu

Governo é profissional de incompetência.

Agora, vamos falar do mérito, Sr. Presidente, desta matéria. Estão pedindo

dinheiro: R$23 milhões para manutenção de serviços administrativos do Gabinete

da Presidência.

Sr. Presidente, já estão autorizados R$20 milhões; só gastaram até agora

R$10 milhões; ainda têm R$10 milhões, e estão querendo mais R$23 milhões.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eles têm para manutenção do

serviço de transporte R$4 milhões; gastaram R$4 milhões e 300 mil. Estão

pedindo mais R$8 milhões para gastar em apenas cinco meses. Têm autorizados,

para gastar ainda em manutenção e conservação de imóveis, R$4 milhões;

gastaram R$5 milhões até o dia 27 de junho. Ainda têm autorizados R$4 milhões;

e estão pedindo mais R$8,5 milhões...

Mais ainda. Foram autorizados para ações de informática, Sr. Presidente,

R$2,5 milhões; gastaram R$1,5 milhão; têm R$1 milhão disponível – estão

pedindo mais R$8 milhões...

Pior do que tudo isso é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art.

5º, inciso III, alínea “b”, permite a destinação de recursos dessa rubrica, que é a

Reserva de Contingência, somente para atendimento de passivos contingentes e
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outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Ou seja, esses créditos que estão

sendo solicitados, com origem nos recursos da Reserva de Contingência, são

vedados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, não podemos aprovar

esse crédito. A LRF veda essa condição.

Então, nós, do PDT, vamos votar contra. Mais do que isso: se por acaso for

aprovado o crédito, pela maioria, vamos tentar obstruir, se não agora, no plenário.

Vamos ainda tentar tornar ilegítima a aprovação de matérias como essa.

O PDT é contrário, Sr. Presidente, à aprovação desta matéria, pelas razões

diversas que aqui levantamos e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que não

permite essa transferência de recursos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Para discutir?!

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Líder do

Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, ouvi com

atenção os questionamentos sobre esta matéria. Evidentemente, quanto às

viagens do Presidente, aqui referidas, ocupam elas R$3 milhões e 400 mil, sendo

que há o ressarcimento de cessão de servidores, em R$9 milhões; contratos de

manutenção com material de consumo, R$3 milhões; terceirização de serviço de

transporte, aquisição de combustíveis e equipamentos diversos, R$4 milhões;
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contrato de prestação de serviço em diversos condomínios, locação de mão-de-

obra, R$4 milhões; reparos emergenciais no Bloco A da Esplanada dos

Ministérios, R$3 milhões e 300 mil. Quer dizer, há vários itens com valores

maiores do que as despesas referentes às viagens do Presidente.

Também espero que realmente S.Exa. possa viajar muito pelo País, porque

é importante termos a presença do Presidente nas inaugurações de programas do

Governo Federal, em todo o território nacional, que ocorrem quase diariamente,

até para demonstrar a ação efetiva que vem fazendo para cumprimento de suas

metas.

Fiz esta observação para discutir a matéria em si e encaminhar o nosso

voto “sim”.

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

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Apenas para justificar, Sr.

Presidente, minha saída agora. Tenho uma audiência marcada com o Presidente

Aécio Neves, em que será recebida uma delegação de Belo Horizonte que aqui

veio reivindicar e pressionar pela liberação de recursos para o metrô no ramal

Calafate—Barreiro. Esta Comissão, por várias ocasiões, tem acompanhado nossa

luta. Hoje comparece a esta Casa uma delegação de 147 pessoas, com alguns

Vereadores e lideranças comunitárias. Já estivemos no Ministério dos

Transportes. Amanhã estaremos no Ministério do Planejamento. Agora, às 19
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horas, o Presidente Aécio Neves — recebi um recado — vai receber essa

delegação.

Portanto, estou justificando minha ausência.

Sr. Presidente, há um requerimento de minha autoria a respeito do reajuste

dos servidores. Também sei que há outros requerimentos sobre FMI e diversos

assuntos e também de outras Comissões. Solicito então a V.Exa. que suspenda

esse meu requerimento. Poderíamos assim ajustar reuniões conjuntas com outras

Comissões, a fim de se evitar a multiplicidade de convocações de Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. não voltará mais

hoje aqui?!

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Minha expectativa é voltar o

quanto antes. Só não posso faltar àquela reunião, porque fui eu que a solicitei ao

Presidente Aécio Neves. Irei e voltarei.

De qualquer maneira, solicito que esse requerimento não seja retirado, mas

adiado. Já recebi notícia de que outros requerimentos foram encaminhados em

outras Comissões, requerimentos esses convocando o Ministro Martus Tavares

para explicar o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Três Comissões,

pelo menos, já solicitaram a presença do Ministro: a Comissão de Relações

Exteriores, a Comissão de Economia, e, no que se refere ao assunto em tela, a

Comissão de Trabalho.
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Então, para que não se tenha a tão propalada enxurrada de requerimentos,

proponho um acordo entre as Presidências, para que, depois, com calma,

possamos discutir esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado Virgílio

Guimarães, há um requerimento da mais alta importância que queremos apreciar,

depois desse último apresentado pelo Senador Romero Jucá, solicitando a criação

de uma Comissão para estudar o reajuste dos servidores.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – O meu é no mesmo sentido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A participação de V.Exa.

é fundamental para a discussão da formação dessa Comissão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Vou sair apenas um minuto.

Justifico: eu marquei a audiência. No máximo, em cinco minutos estarei de volta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tudo bem, Deputado.

Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, solicitei a

palavra naquele momento em que houve uma pequena desavença aqui no

plenário, e agora quero fazer um apelo aos companheiros para que se evite esse

tipo de conflito; conflito, às vezes, inútil e que não leva a nada.

Temos, sim, de objetivar mais o nosso trabalho nesta Comissão. Temos

muita coisa a fazer, um trabalho muito intenso. Quando a discussão tem

substância, evidentemente não quero contê-la. Mas, de vez em quando, alguns

debates são feitos de uma forma indevida, às vezes até utilizando-se termos
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indevidos numa Casa Legislativa. Nosso Regimento Interno estabelece normas

para isso. As expressões de tratamento devem ser V.Exa., V.Exas., para que não

criemos um clima ruim no nosso trabalho.

Em segundo lugar, quero só lembrar ao Deputado João Coser e aos

Deputados do PT — disseram S.Exas. que R$15 reais seria uma quantia baixa —

que estamos começando o processo de Bolsa-Escola no Brasil. São cerca de 10

milhões (se não me engano) de famílias. E foi um volume de recursos bastante

expressivo que pusemos no Orçamento. Se tivermos este ano recursos para obter

mais do que os R$15 (R$45, R$100 ou R$150), se isso for possível dentro do

Orçamento, é de nossa responsabilidade. Somos nós que fazemos isso; não é o

Governo. Temos esse poder. Isso já aconteceu na votação do salário mínimo.

S.Exa. trabalhou junto conosco. Fizemos essa mudança no salário mínimo

porque foi possível. Buscamos recursos em algum lugar para cobrir a necessidade

da Previdência dos assalariados. Talvez possamos fazer isso também com o

Bolsa-Escola. É um bom começo. Vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar pelo

País, vamos trabalhar para que possamos avançar mais!

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

Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, como disse muito bem o Deputado Giovanni

Queiroz — e estranhei a fala do Deputado Ricardo Barros —, são R$3 milhões e

400 mil para viagens internacionais e R$2 milhões e 760 mil para viagens
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nacionais; somados, são mais de R$5 milhões e 700 mil para cinco meses. Uma

média de R$1 milhão, por mês, com viagens! É isso que nos chama a atenção.

S.Exa. ainda tem R$10 milhões e está pedindo mais R$6 milhões e 100 mil. Dá

mais de R$1 milhão/mês para viagens. Acho que há um certo exagero.

Só estou fazendo referência a viagens. Não estou citando outros contratos

feitos, como, por exemplo, terceirização, utilização de combustível. Isso é outra

coisa. Só estou tratando das viagens, sem me referir a outros itens para os quais

já havia recurso, e agora querem aumentar. É exatamente aqui que reside a

minha dificuldade em aprovar matérias dessa natureza.

Finalizando, quero dizer ao Deputado Alberto Goldman que concordo com

suas observações. Primeiro, com a forma de se fazer os debates. Concordo com

S.Exa. quando diz que o Bolsa-Escola é um processo em fase inicial. O que nos

causou estranheza foi o fato de o Bolsa-Escola até agora ter atendido apenas

1.900 Prefeituras. Sabemos que esse processo exige inscrição, seleção, e o

próprio Governo terá de fazer esse atendimento. Faltam mais de 3.500

Prefeituras, mas o Ministério só fala na Prefeitura de São Paulo e em algumas

Prefeituras do Rio Grande do Sul. Todas elas estão participando desse processo.

Algumas que estão iniciando já possuíam outros programas. Quer dizer, algumas

pessoas já vinham sendo atendidas e agora vão ser contempladas também com o

Bolsa-Escola.

Estranhei esse procedimento. Faltam mais de 3.500 Prefeituras. Na hora de

citá-las, só aparecem as Prefeituras do PT...
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Querem fazer o debate? Vamos fazê-lo, mas de forma correta. Já havia dito

isso para o Ministro Paulo Renato, na quarta-feira, na Comissão de Educação:

“Querem fazer o debate? Vamos fazer, mas com qualidade, apresentando todos

os números, a fim de não cometermos alguns equívocos."

Desejava fazer esta exposição para justificar o porquê do nosso voto

contrário a essa matéria.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO  - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO  - Sr. Presidente, quero somar-me à

preocupação do Deputado Alberto Goldman com relação ao Programa Bolsa-

Escola. Ele realmente precisa ser implementado. Quanto a tirar os méritos do

debate, da participação do PT, isso é impossível, porque do contrário eu não

estaria sendo honesto. Tirar o mérito do Governo que assumiu esse projeto e o

implementou também seria tão desonesto quanto qualquer crítica nesse sentido.

Cabe a esta Comissão de Orçamento aprofundar ações no sentido de melhorar o

valor do Bolsa-Escola. Dizer que R$15 é pouco também seria uma crítica

desonesta, porque o Bolsa-Escola atende justamente a famílias pobres com renda

abaixo de R$90 reais. E se colocarmos 15% ou 20% numa renda dessas?! É

necessário, sim, ter uma sensibilização maior com esse tema, buscar ações que

se complementem para que se possa atender à sociedade brasileira. Criticar uma

mensagem dessa buscando recursos para apoiar as viagens, o conhecimento
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mais aprofundado das causas tão problemáticas que atingem justamente a

questão do fosso social, das desigualdades regionais do País, impedir que o

Presidente possa conhecer isso, também acho uma forma desonesta de tratar o

assunto.

O Tocantins serve como um desses exemplos. Foi visitado pelo Presidente

Fernando Henrique Cardoso, que lhe deu todo o apoio. Dia 5 de outubro será

inaugurada a sua primeira usina hidrelétrica, com 908 megawatts, com recursos

de um consórcio privado.

Se V.Exa., Sr. Presidente, permite-me, quero sugerir, contando com a

amizade do Deputado Giovanni Queiroz, uma visita do Presidente Fernando

Henrique Cardoso ao sul do Pará, para ver a pujança daquela região e dar apoio

integral à criação do Estado do Carajás, uma luta renitente do Deputado Giovanni

Queiroz.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. tem razão. O

problema é que alguns não conhecem a realidade brasileira. Neste País ainda

existem lugares que vendem palitos de fósforos a retalho, tamanho o nível de

pobreza.

Encerrada a discussão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA  - 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 DR. ROSINHA  - Sr. Presidente, quero apenas fazer

uma correção. No meu encaminhamento, disse que estaríamos votando

favoravelmente, enquanto, na verdade, estamos votando contrariamente ao

projeto. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado, contra os votos da Oposição.

Contra os votos dos Deputados Giovanni Queiroz, João Coser, Dr. Rosinha,

Gilmar Machado, João Magno, Orlando Desconsi, João Grandão, Virgílio

Guimarães e Pedro Celso.

Em votação no Senado.

Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Passo a Presidência ao Sr. Deputado Virgílio Guimarães.

Pauta nº 10/2001.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pauta nº 10/2001.

Item 3. Subtítulo 26.782.0237.5710.0013 – Construção de Trechos Rodoviários no

Corredor Araguaia–Tocantin – BR-235/TO – Divisa Tocantins/Maranhão; Divisa

TO/MA – Divisa TO/PA, da Unidade Orçamentária 39201 – DNER, constante do

Quadro V da Lei nº 10.171, de 05/01/2001 (Lei Orçamentária de 2001).
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Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos.

Não estando presente o nobre Relator, profiro o seguinte

VOTO: pela autorização da execução do Contrato nº 089/89, na forma do

Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

 Com a palavra o Deputado Paulo Mourão.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO  - Sr. Presidente, solicito a sua

autorização, com a concordância do Plenário, para ler somente o voto do Relator.

O Acórdão supracitado ressalta expressamente,

em seu item 8.4, que não mais existem óbices à

liberação de recursos para o contrato cuja execução foi

bloqueada pela LOA 2000/2001.

A paralisação das obras apresenta inegáveis

prejuízos à população, que deixa de usufruir

plenamente os benefícios previstos para a obra

completa. Ademais, o Erário é penalizado com a

deterioração dos serviços executados.

Dessa forma, voto pela autorização da execução

do Contrato  039/89, no âmbito da dotação consignada

no Orçamento Fiscal da União 2001, na classificação

funcional-programática 26.782.0237.5710.0013 –

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor

Araguaia—Tocantins – BR-235/TO – Divisa TO/MA –;
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Divisa TO/PA, na forma do Projeto de Decreto

Legislativo anexo.

Projeto de Decreto Legislativo.

Autoriza a execução de contrato relativo à

dotação consignada no Orçamento Fiscal da União

para 2001, no subtítulo 26.782.0237.5710.0013 -

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor

Araguaia—Tocantins – BR-235/TO – Divisa TO/MA –

Divisa TO/PA, da Unidade Orçamentária 39201 –

DNER.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a

liberar recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da

União para 2001 (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de

2001) no subtítulo 26.782.0237.5710.0013 –

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor

Araguaia—Tocantins – BR-235/TO – Divisa TO/MA –

Divisa TO/PA, da Unidade Orçamentária 39201 –

DNER, para execução do Contrato nº 039/89.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará

acompanhamento físico-financeiro da execução do

contrato mencionado no artigo anterior, na dotação
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consignada no Orçamento Fiscal da União para o

subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à

Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da

Constituição Federal, até o dia 31 de outubro do

presente exercício financeiro.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

Sala das Comissões, Senador Eduardo Siqueira

Campos.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, este relatório do Senador Eduardo

Siqueira Campos, acompanha também o Acórdão nº 120/2001, do Tribunal de

Contas da União, assinado pelo Sr. Ministro-Relator Valmir Campelo, dando a

regularização e o atendimento de todas as pendências contratuais levantadas na

presente auditoria quando feita.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Obrigado, nobre

Deputado Paulo Mourão.

Em discussão a matéria.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS  - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

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

palavra.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS  - Sr. Presidente,

ouvi atentamente o relatório e o voto do Sr. Relator, mas sinto-me no dever de

pedir a atenção desta Comissão para o voto do Ministro-Relator do Tribunal de

Contas da União, Valmir Campelo, que diz:

Acolho a conclusão e a proposta da Unidade

Técnica, tendo em vista que, conforme demonstrado

nos autos, os argumentos apresentados pelo Sr. José

Francisco dos Santos não foram suficientes para

afastar as irregularidades detectadas no curso da

auditoria.

Manifesto-me de acordo, também, com a

imposição da multa prevista no art. 58, incisos II e III, da

Lei nº 8.443/92, c/c o art. 220, incisos II e III, do

Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,

com vistas a assegurar a eficácia do controle.

Assim, ante todo o exposto e acolhendo os

pareceres da Unidade Técnica voto por que o Tribunal

adote a deliberação que ora submeto à apreciação

deste Plenário.

Realmente no voto do Sr. Ministro Valmir Campelo não há uma proposta

concreta. Mas entendo que, se o Ministro-Relator reconhece que os

esclarecimentos prestados ao Tribunal não foram suficientes para afastar as
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irregularidades detectadas no curso da auditoria — está aqui no parecer do

Tribunal de Contas —, a Comissão deve voltar ao Tribunal de Contas para pedir

maiores explicações. O Tribunal de Contas é pela aprovação do prosseguimento

das obras ou não? Quero que fique constatado como votamos. Não tive

oportunidade de usar da palavra. Votamos aqui um outro projeto, Sr. Presidente.

Já esclareço a V.Exa. (Pausa.)

Não estou encontrando aqui, Sr. Presidente, projeto sobre uma obra no

Corredor Araguaia—Tocantins. Quando cheguei à Comissão, estava em fase de

discussão. Também quero, quanto a esse projeto, cujo Relator foi o nosso nobre

colega Ariovaldo Vale, que conste da ata o meu voto contrário.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Há uma ordem de

inscrição, Deputado Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Se V.Exa. me permitir, até em

forma de questão de ordem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Se o Dr. Rosinha não

se incomodar.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Apenas para ler um outro

trecho do acórdão. O Deputado Konder Reis leu um trecho do acórdão, mas existe

o item 8.4.

(Não identificado)  – Era para isso que eu queria chamar atenção.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  – O item 8.4 diz o seguinte:
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Acordam os Ministros do Tribunal de Contas,

Sessão Plenária que:

8.4 – comunicar à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso

Nacional que, por resgatadas as irregularidades que

deram origem à interdição de recursos às obras de

construção da rodovia BR-235, não resta mais óbice à

sua contemplação no presente orçamento;

Portanto, não vejo mais razão nenhuma para discutir. Não entendo mais

qual é a razão. É clara a decisão do Pleno do Tribunal.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Permite-me

V.Exa. um aparte?

Eu me baseei no voto do Ministro Valmir Campelo, que, sem dúvida

nenhuma, há de orientar a Comissão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Mas há um acórdão. O

acórdão explicita uma decisão. Não é o voto, não é auditoria, não é posição

individual, não é nada. É o acórdão do Tribunal. É o acórdão que diz que não há

irregularidade.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS  – Então é

contraditório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não é contraditório.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS  – Mas o parecer

do Ministro Valmir Campelo foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado Konder, a

ponderação está muito clara. O Deputado Alberto Goldman fez referência à

decisão do Tribunal. V.Exa. fez referência a um voto de um determinado Ministro.

Ambos têm razão. Cada um no seu voto leva em conta o parecer que achar

melhor.

O Deputado Paulo Mourão fez manifestação no mesmo sentido.

 O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS  – Era esta a

observação que gostaria de levantar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Finalmente, voltamos

à discussão.

Com a palavra o nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, quero chamar atenção justamente para fato que acho importante

para esta Comissão. No acórdão realmente está escrito o que foi lido pelo

Deputado Alberto Goldman. Porém, o voto do Sr. Valmir Campelo, Ministro-

Relator, chama a atenção para o fato de que não foram suficientes os argumentos

apresentados para afastar as irregularidades detectadas no curso da auditoria. Eu

me inscrevi porque acho que vários são os projetos de lei aqui discutidos e que

vêm de maneira incompleta. Quero fazer essa observação de um modo geral. As

informações que nos chegam às vezes não são apropriadas para que possamos
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tirar informações concretas. São pinçados trechos aqui e acolá de todo um

processo de auditoria do Tribunal de Contas. Mas esses trechos não são

suficientes. Entendo que qualquer relatório a ser votado tem de ter maior

profundidade de análise dessas auditorias, anexar, se necessário, mais

documentos para que possamos tomar conhecimento. Neste caso o voto do

Relator indica que não votemos favoravelmente, até porque S.Exa. teve dúvida

sobre esse fato.

Outra questão bem específica está no voto do Relator, Senador Eduardo

Siqueira Campos. No seu primeiro parágrafo, recorre justamente ao item 8.4 do

acórdão e não dá ênfase nenhuma ao voto do Relator, Sr. Valmir Campelo.

Portanto, entendo como parcial o voto do Relator, o que nos deixa novamente com

uma interrogação.

Chamo atenção ainda, Sr. Presidente, para o último parágrafo do voto do

Relator, em que consta o seguinte: “Dessa forma, voto pela autorização da

execução do Contrato nº 039/89”. No Orçamento não é 039, e sim 038/89. Ou

estamos falando de contratos diferentes ou houve erro de digitação.

Solicito a V.Exa., tanto para esclarecer o que foi levantado anteriormente

por quem me antecedeu, bem como para o que levanto agora, que seja adiada a

votação deste item, porque há duas questões que precisam de esclarecimento,

para encerrarmos a votação desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Antes de passar a

palavra ao Deputado Giovanni Queiroz, vou fazer uma consulta, Deputado Dr.
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Rosinha, apenas para verificar o fundamento do seu requerimento. Aparentemente

parece que o fundamento é válido.

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, o que entendi e

que ficou claro é que houve uma irregularidade na subcontratação da obra. O

Tribunal acusou a irregularidade e, segundo o Relator, foi punido o Secretário com

o pagamento de uma multa de 7 mil reais. Acordaram, portanto, os Srs. Ministros

do Tribunal de que deveria ser aplicada a multa ao Sr. José Francisco dos Santos.

E aplicada a multa, Dr. Rosinha, logicamente uma obra como essa não podia

parar. Ela tem inclusive previsto no Orçamento verba para sua conclusão. Então é

importante que, enquanto se penaliza o infrator — numa outra ação —, a obra

tenha continuidade, ficando sanada a irregularidade.

Aqui ainda se diz mais:

Aplicar multa, com fulcro no artigo tal do

Regimento, a contar do recebimento da notificação,

para que se comprove perante o Tribunal o

recolhimento, atualizada monetariamente até a data do

recolhimento.

Depois diz:

Autorizar, desde logo, nos termos do artigo tal, a

cobrança judicial da dívida, caso não atendida a

notificação.
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Então, Sr. Presidente e Sr. Deputado Dr. Rosinha, entendo que dessa

forma fica sanada a irregularidade, na medida em que o Tribunal, por acordarem

os Srs. Ministros, entendeu que aplicada a multa e determinada inclusive a

cobrança judicial, caso não recolhida voluntariamente, possa ser dada

continuidade à obra. Essa obra é extremamente importante para a Região Norte,

tão violentada no seu processo infra-estrutural, por várias razões, por este

Governo que nunca priorizou a Amazônia.

E na medida em que já foi autorizada a cobrança do infrator, entendo estar

sanada a irregularidade.

Então, peço a V.Exa. e a todos que seja liberada essa obra, para que tenha

continuidade, acolhendo o acórdão do Tribunal que entendo ser legítimo: punido o

infrator, fica sanada a irregularidade da obra.

Era esta a nossa posição, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Antes de passar a

palavra ao nobre Deputado Paulo Mourão, quero dizer que o Deputado Dr.

Rosinha tinha razão. Houve um erro formal, e caso V.Exa. insista em manter o seu

requerimento, ouvidos os argumentos, sem dúvida, a matéria será retirada de

pauta.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Qual foi o erro?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Existe um erro formal

de publicação, de digitação. Enfim, o erro existe e não há como ser votado hoje,

caso V.Exa. insista.

A matéria será retirada até republicação, Deputado Paulo Mourão, mas sem

prejuízo de V.Exa. usar da palavra. A publicação foi feita com o número trocado.

Então, houve um erro formal, e o Deputado Dr. Rosinha tinha razão.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO – O que eu gostaria de ponderar ao

Deputado Dr. Rosinha...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – O erro formal foi

constatado. Ele existe.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO - ... e aos nobres pares é justamente

o que acaba de levantar o nobre Deputado Giovanni Queiroz. Está muito explícito

nesse acórdão que a falha é administrativa e não de desvio de recursos federais e

orçamentários. Tal falha não é considerada grave, o que permite justamente que a

condenação seja feita através de multa ao Secretário da Infra-Estrutura do

Governo anterior. Não acho justo penalizar uma região de extrema potencialidade

e altamente promissora, que busca a integração de três Estados — um da Região

Nordeste e dois da Norte, Maranhão, Tocantins e Pará —, fortalecendo uma

região com mais de 300 mil hectares que agora se abre para o plantio de soja e

milho.

Eram estas as ponderações que gostaria de trazer ao Dr. Rosinha. Se

houvesse aqui alguma ação de improbidade administrativa, de desvio de recursos,
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eu não estaria me propondo a ler este relatório, nem muito menos o Senador

Eduardo Siqueira Campos a formalizá-lo.

Então, o que solicitamos é justamente um entendimento para que não se

penalize o Estado de Tocantins, assim como os do Maranhão e Pará.

Essa correção pode ser feita aqui, no plenário. Basta corrigir o número do

convênio.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Perfeito. É esse apelo que

gostaria de fazer também ao Dr. Rosinha. Trata-se apenas de um erro formal que

pode ser corrigido agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – São dois pontos. Um

é a discussão de mérito — o entendimento da Casa a respeito do mérito do

decreto legislativo; o outro, é a possibilidade de tramitação neste instante, uma

vez que o avulso foi publicado com a numeração errada.

Portanto, houve um erro formal na publicação. Havendo acordo,

evidentemente, a correção poderá ser feita. Do contrário, terá que haver a

republicação e uma nova votação.

O assunto continua em pauta.

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, fiz o requerimento com

base em duas premissas: uma, em função do erro, já confirmado; outra, em

função de o voto do Relator ser diferente do acórdão publicado. E fiz a minha
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crítica dizendo que era necessário aprofundar-se mais, para saber o porquê da

diferença.

Passando os olhos rapidamente por cima da ementa que veio do Tribunal

de Contas, pude constatar que a própria ementa diz: “Auditoria realizada nas

obras da construção da BR-235, contratação direta, sem licitação”.

Em função disso, creio que há uma necessidade de melhor analisarmos

essa situação, como fiz no meu requerimento.

Assim sendo, mantenho o requerimento com as duas premissas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não. Não tendo

havido acordo, fica adiada a votação até a sua republicação.

Passamos ao item seguinte da pauta.

Item nº 4.

Mensagem nº 254-CN, que encaminha o Relatório de Avaliação de

Receitas e Despesas e respectiva Exposição de Motivos do Ministro de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda.

Relator: Deputado Neuton Lima.

Voto: favorável à mensagem encaminhada, com recomendação.

Não estando presente neste momento o nobre Deputado Neuton Lima,

solicito...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sugiro a V.Exa. que não

discutamos esta matéria, porque na avaliação seria bom que o Relator estivesse

presente aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não. Não

havendo qualquer outro requerimento em sentido distinto, passemos ao item

seguinte.

Pauta nº 11.

Retorno a Presidência ao Senador Carlos Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pauta nº 11.

Item 1.

Projeto de Lei nº 17/2001, que “Abre ao orçamento da Seguridade Social da

União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito

suplementar no valor de 916 mil reais, para reforçar dotações consignadas no

vigente Orçamento.

Relator: Deputado Mussa Demes.

Foi apresentada uma emenda.

Voto: favorável, nos termos da proposta do projeto.

O Deputado Mussa Demes não está presente. Peço ao Deputado Alberto

Goldman que leia o relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Pois não, Sr. Presidente.

O pleito em questão visa reforçar dotações de orçamento daquele

Ministério, Previdência Social, conforme detalhamento que está aqui no texto:

suplementação do programa de gestão de política de assistência social destina-se

à implantação do Portal do Alvorada, do cartão seguro social e à capacitação de

conselheiros, gestores e técnicos em assistência social.
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O crédito proposto para formar qualidade de atendimento à Previdência

Social objetiva a ampliação do atendimento prestado pela Ouvidoria-Geral do

Ministério, no que concerne ao recebimento de reclamações, sugestões e

representações, com vistas a promover a melhoria de qualidade nos serviços

previdenciários.

Os recursos adicionais solicitados para o Programa de Apoio Administrativo

visam honrar os compromissos já assumidos no exercício de 2001. Cumpre

assinalar, esclarecer, segundo informações do Ministério da Previdência e

Assistência Social, que as programações, objeto de cancelamento, não sofrerão

prejuízo da sua execução, uma vez que os remanejamentos propostos foram

decididos com base nas projeções.

Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, vou apenas terminar a leitura do voto

do relatório.

Segundo a exposição de motivos, o projeto prevê destinação às seguintes

ações existentes: formulação de políticas na área de assistência social, serviços

de atendimento aos usuários da Previdência Social e ações de informática.

Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo

não contraria dispositivos constitucionais ou legais pertinentes, estando em

conformidade com a legislação que rege a matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 17/2001-CN,

na forma proposta pelo Poder Executivo.

É o relatório, com o voto.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o relatório.

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Item 2.

Projeto de Lei nº 22/01-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em

favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no

valor de 4 milhões 992 mil 470 reais, para reforço de dotação consignada no

vigente Orçamento.”

Concedo a palavra ao Relator, Senador Sebastião Rocha.

O SR. SENADOR SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, conheço de perto o programa Comunidade Ativa, embora

lamentavelmente meu Estado, Amapá, não tenha adotado as providências

necessárias para que os Municípios amapaenses possam ser mais beneficiados.
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No meu entendimento, é correta a estratégia do Governo de treinar

monitores, lideranças, para que possam ingressar no mercado de trabalho. Esse

trabalho será muito eficaz, desde que o Governo saia da contradição. Apelo, nesta

Comissão, ao Líder Deputado Ricardo Barros, meu amigo. O Governo está

pedindo 4 milhões e 900 mil reais, mas fui alertado pela Assessoria do PDT de

que há 1 milhão de reais alocados no Orçamento para essa rubrica e nada foi

empenhado até hoje. Como conheço o programa e sei da importância social de

que se reveste, dei parecer favorável, mesmo contrariando a orientação da área

técnica do partido, que tem razão nesses casos. O Governo às vezes peca e se

perde por isso. Já deveria ter aplicado alguma coisa do Orçamento para justificar o

pedido de crédito suplementar.

Como se trata de um programa positivo, nós, mesmo da Oposição, temos

de apoiar, porque futuramente seremos governo e queremos que os atuais

situacionistas também apóiem nossos programas sociais.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o parecer

favorável do Senador Sebastião Rocha.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - 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 RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a V.Exa.

que conceda a palavra ao Deputado Osmar Terra, que foi Secretário-Executivo

desse importante programa, para se manifestar sobre o tema.

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

Deputado Osmar Terra.

O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o

Comunidade Ativa, hoje o principal programa do Comunidade Solidária, é um

projeto de desenvolvimento local sustentável que procura trabalhar a pobreza com

novo olhar. Não enfrenta essa questão com o simples assistencialismo ou com

políticas compensatórias, mas com políticas de desenvolvimento local, integrado e

sustentável. O programa usa metodologia participativa: mobiliza a comunidade,

capacita as lideranças comunitárias para que descubram e entendam qual é a

vocação do Município. Juntamente com a comunidade, elabora-se uma agenda de

desenvolvimento local e depois se trabalha com o Governo do Estado, os

Governos Municipais e o Governo Federal visando ao atendimento dessa agenda.

Esse trabalho leva em torno de quatro a seis meses. Capacitadores contratados

com recursos do Governo Federal ficam na comunidade para, juntamente com ela,

construírem todo um processo, uma nova visão do Município e das possibilidades

de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, de melhoria da qualidade

de vida. Essa gestão é feita junto com o conhecimento sobre a região. As

instituições contratadas são diferenciadas e especializadas.
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Então, como disse o Senador Sebastião Rocha, esse recurso na verdade

ficou a menor. O programa envolve a recapacitação de 137 Municípios, os

primeiros do programa, e mais 250 nessa outra fase. A recapacitação, como já foi

feito um processo inicial de capacitação, tem custo menor, demanda menor tempo

das instituições capacitadoras, mas os 250 Municípios que entram agora no

programa, dos 27 Estados brasileiros... O Senador Sebastião Rocha tem razão. O

Governo do Amapá tem tido dificuldades de trabalhar com esse programa. Mas é

possível desenvolver um programa igual no Amapá e convencer o Governo do

Estado a trabalhar com o programa. Se não for possível, que esse programa seja

desenvolvido diretamente com as comunidades, com as organizações não-

governamentais e as empresas privadas.

Peço aos Srs. Parlamentares consideração, pois o programa é

extremamente relevante e de vanguarda na área social do Governo Federal. É um

programa, principalmente, de parceria com os Estados e os Municípios, de

participação popular. As prioridades são definidas por fórum popular. Acredito que

o programa deva merecer a necessária consideração e entendimento para que

seja aprovado. Se não conseguir esses recursos, o programa  parará.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Antes de conceder a

palavra ao Deputado João Coser, passo a palavra ao Vice-Presidente, Deputado

Virgílio Guimarães, que saudará a caravana de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Peço desculpas aos colegas

pela interrupção.
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Srs. Parlamentares, trouxe apenas uma pequena parte da delegação

formada por companheiros. Os outros companheiros estão participando de uma

plenária no auditório do Espaço Cultural. Nossos conterrâneos — moradores,

metroviários, líderes comunitários do movimento de transporte — vieram de Belo

Horizonte, das regiões de Venda Nova e de Barreiro. Vieram — inclusive na

Comissão — pedir a liberação de recursos orçamentários, aqui aprovados, para a

conclusão das obras do Metrô de Belo Horizonte, sobretudo do ramal Calafate—

Barreiro, pelo qual tanto temos lutado nesta Comissão.

Em nome da Comissão, saúdo a delegação.

Sei que os senhores têm de voltar imediatamente para o auditório, porque o

Presidente Aécio Neves está prestes a chegar, mas quero dizer-lhes que estão

aqui o Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros, que vai empenhar-se para

liberar esses recursos, a Dra. Débora — Débora, assuma suas responsabilidades

—, que representa o Ministro do Planejamento, e o nosso Presidente, que vai

somar-se a todos nós nesta deliberação. (Palmas.)

Agradecemos aos Srs. Parlamentares a cessão deste pequeno espaço. A

delegação voltará para as nossas Minas Gerais com mais esperança de conseguir

o quanto antes essa tão importante e merecida vitória.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao

Deputado João Coser.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, como sou do Espírito

Santo, quero também saudar os mineiros presentes, desejar-lhes sucesso na

empreitada e dizer-lhes que contem com nosso apoio, além de parabenizar o

Deputado Virgílio Guimarães, batalhador e defensor não só do metrô, mas de

outros investimentos para o Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, quanto a esse crédito, quero apenas dizer que o objetivo —

implantação do desenvolvimento local, integrado e sustentável — é importante

quando se tem como objetivo a capacitação de lideranças comunitárias. Então,

não estamos discutindo o mérito. Sabemos que ele é importante.

O Congresso precisaria ter uma noção, até para avaliar se a média, que é

20 a 25 mil reais por Município, é suficiente, se é pouco, se é muito, de onde serão

aplicados os recursos, porque estamos aqui sempre como aquele cidadão que dá

um cheque em branco.

O Governo tem todo o direito de fazer seus programas, identificar suas

prioridades, e esse projeto tem mérito. Mas seria bom que nós, Congresso, que

autorizamos o crédito, tivéssemos uma noção para onde ele está indo, qual o

Município que está sendo atingido, para que tivéssemos a capacidade inclusive de

intervir, de contribuir e de dizer que em tal lugar há um Município que mereceria

ser tratado também com carinho.

Penso que estamos nos limitando a aprovar, e o Congresso precisaria

solicitar mais informações, tais como, além de uma relação de Municípios

contemplados, saber como pode vir a contribuir na indicação de Municípios que
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considere importante. Tenho a impressão de que os Parlamentares têm

sensibilidade, um conhecimento grande e poderiam contribuir com a indicação de

Municípios para receberem recursos desse projeto.

O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA  - Sua preocupação é justa, Deputado,

mas o que determinou a escolha dos Municípios do programa Comunidade

Solidária e do programa Comunidade Ativa foram critérios de pobreza

eminentemente técnicos e se vinculam à realidade de cada Estado. Há, inclusive,

uma participação dos Governos Estaduais na priorização. Porém, todos foram

escolhidos tecnicamente e seus nomes serão colocados à disposição dos

Deputados hoje ou até amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que concordam com a matéria permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

Requerimento sobre a mesa do Deputado Alberto Goldman, que requer que

o PL nº 27, de 2001, entre na pauta desta reunião. Consulto o Plenário.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, não estava na

pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Se não houver acordo,

nobre Deputado, não entrará em pauta. Dr. Rosinha, não concorda?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, acabei de conversar

com o Vice-Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros, e fizemos um acordo no

sentido de que ele não entraria na pauta de hoje, apenas na de quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Encerrada a discussão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, gostaria de

alertar a Comissão que se trata de uma suplementação de recursos para a

desativação do sistema do Carandiru. A Comissão esteve lá, inclusive o Deputado

João Coser, e não há como desativar o Carandiru a não ser no seu conjunto. Não

se pode desativar um pedaço. É tudo ou nada.

Está sendo feita uma grande obra para que, no começo do ano que vem, se

possa desativar o Carandiru, tirar as pessoas de lá e levá-las para esses onze

presídios. Temos lá quase 8 mil pessoas e teremos setecentos presos em cada

um dos presídios em condições, evidentemente, muito mais humanas e decentes.

O Carandiru é um exemplo dos problemas do sistema penitenciário

brasileiro, talvez o maior deles. Acabou de ocorrer uma fuga de centenas de

presos através de túneis. A maior produção do Carandiru são túneis.

(Não identificado)  – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Faria um apelo nesse sentido,

porque me parece que não é uma matéria que exija um grande embate. A

Comissão esteve lá, vários Deputados estiveram lá, verificaram isso, sentiram isso

na pele. Temos uma sessão do Congresso amanhã, na qual poderíamos aprová-

lo. Cada dia perdido é um dia a mais que o Carandiru fica de pé.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, não vou entrar no

mérito do acordo, porque foi o Deputado Virgílio Guimarães, representando a

nossa bancada, que fez os acordos sobre o que deveria ou não ser votado. Vou

falar do conteúdo do projeto.

De fato, tive a oportunidade de conhecer — a infeliz oportunidade; para ser

sincero, talvez eu preferisse não ter conhecido — o complexo e tenho a impressão

de que acabar com o Carandiru pode vir a ser a obra mais importante da nossa

geração. Aquele é um espaço de construção de monstros. Então, se pudermos

contribuir com o fim do Carandiru, seria muito importante. O sistema alternativo

me pareceu bastante eficiente, e o trabalho do Secretário sério.

Então, sou a favor do projeto, quero vê-lo aprovado o mais rápido possível.

Agora, não quero entrar no mérito se é hoje ou quinta-feira porque, honestamente,

acho que muda muito pouco. Esse é um assunto que vem sendo empurrado há

anos.
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Vamos trabalhar para aprovar o crédito, porque o consideramos importante,

mas no momento em que nosso Líder disser que está combinado para ser

aprovado. Mas, com relação ao objetivo do projeto, com certeza, o desmonte do

Carandiru é uma questão de honra para qualquer cidadão brasileiro que teve a

oportunidade de conhecer aquele inferno.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É por isso que quero fazer um

apelo aos Srs. Líderes que fizeram esse acordo no sentido de que possamos

discuti-la e votá-la hoje.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, não teria

nenhuma objeção a votar hoje ou na próxima semana. Gostaria apenas de chamar

a atenção para o seguinte: de repente, começam a dizer que o Carandiru — o

Deputado João Coser o faz com muita propriedade — é uma fábrica de monstros.

Quero perguntar qual é o Estado que não tem uma penitenciária que seja uma

fábrica de monstros.

Essa é uma dívida da sociedade, porque nós é que fabricamos esses

monstros todos. Ninguém nasce bandido. Nós os fabricamos e depois os

tornamos monstros.

O Pará também tem essa deficiência. Por que só o Carandiru? Acho que

deve ir para o Carandiru, mas o Governo está preferindo ampliar o superávit

primário cortando investimentos em penitenciárias pelo Brasil afora. Por quê? Está

previsto dinheiro para penitenciárias no meu Estado. Lá também se fabrica

monstros, e há muitos monstros soltos porque não há cadeia para prendê-los. E
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por que não se libera o dinheiro que está previsto no Orçamento? Essa é uma

questão. Mas tem dinheiro para fazer superávit e para atender o FMI. Aumento de

0,34% é mais 4 bilhões e meio.

Então, para que essa pressa toda? Vamos acabar com essa conversa, Sr.

Presidente. Aqui é só para atender o Carandiru? Não. Vamos liberar primeiro para

aqueles que já estão previstos no Orçamento. Primeiro, não; ao mesmo tempo,

pelo menos.

Sr. Presidente, gostaria que o nobre Relator, Deputado Alberto Goldman,

pelo menos me ouvisse.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Pois não, Deputado Giovanni.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - V.Exa. tem pressa com o

Carandiru. A pressa de V.Exa. é legítima, mas  não é maior do que a minha com

as penitenciárias do Pará, que são uma vergonha. Acho que todos os Estados

brasileiros sofrem do mesmo mal. Que V.Exa., então, interceda para que a

liberação seja no mínimo proporcional para todos os Estados, e não favorecendo

A ou B. A desgraça vivida por São Paulo é a mesma vivida por outros Estados

brasileiros.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Deputado Giovanni Queiroz,

eu me comprometo a lhe explicar depois. Temos uma planilha que diz que no

Estado do Pará os valores pagos sobre o valor autorizado foram de 18%.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Só.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Somente 18%.
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Mas quero dizer a V.Exa. que no Estado do Ceará foram 94%; no Estado

da Paraíba, 93%; Pernambuco, 94%; Piauí, 84%. Realmente, não sei por que no

Pará foi 18%.

Não acredito que seja em função do Governador, porque ele não é inimigo,

parece-me, do Presidente da República. Não é nada disso. Deve haver uma razão

específica para ser 18%. Às vezes uma obra não caminha por razões específicas

locais. Veja que a liberação nessa área do sistema penitenciário foi muito

expressiva. Praticamente em quase toda ela os números estão liberados.

Era isso que queria chamar a atenção de V.Exa., mas vou procurar saber

por que no Estado do Pará, especificamente, é apenas 18%.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A matéria não está em

discussão. Está em discussão o requerimento, e sobre ele não há acordo.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quero me manifestar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. já se manifestou

contra.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Fizemos uma reunião da nossa...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. mudou de

posição?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Está flexível, Deputado.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, reunimos nossa

bancada e não foi somente o Deputado João Coser, Deputado Alberto Goldman;



67

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

eu estive com a Comissão de Direitos Humanos no ano passado no Carandiru.

Realmente, conheço e sei da necessidade de transformações.

Enquanto fazíamos o debate, a nossa assessoria técnica analisou o projeto

— que chegou agora, extrapauta, não o conhecíamos — e concluiu que realmente

está tudo tranqüilo, que não há problema algum, nenhum empecilho do Tribunal

de Contas. Absolutamente nada. Em função da análise técnica e da necessidade

política de aprovar, somos favoráveis à entrada desse projeto extrapauta.

A minha tentativa de jogar para quinta-feira era no sentido de termos um

tempo maior para fazer uma análise técnica do projeto, mas rapidamente ela foi

feita pela assessoria e concordamos com a votação agora.

Então, encaminhamos favoravelmente o requerimento do Deputado Alberto

Goldman, para S.Exa. nunca mais brigar comigo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Todos os Líderes

concordam?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, com a boa

vontade do nosso Deputado Relator em verificar, até porque quero saber se é

incompetência do nosso povo no Estado do Pará ou se é uma discriminação com

relação à Região Norte. Então, no requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, estamos

votando o requerimento. É somente o requerimento.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Então, sou favorável que se

decida a votação. Não vou me opor.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Em votação na Câmara o

requerimento do Deputado Alberto Goldman.

Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Os Srs. Senadores que concordam com os termos do requerimento

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. O PL n.º 27, de 2001, entra na pauta.

Extrapauta nº 3: apreciação do relatório ao Projeto de Lei nº 27/2001-CN,

que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça,

crédito suplementar no valor de 53 milhões e 200 mil reais para reforço de

dotações consignadas no vigente Orçamento.

Passo a palavra ao Deputado Alberto Goldman para que faça seu relatório

o mais breve possível.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, acho que na

hora do debate do requerimento a matéria já foi bastante esclarecida.

Considerando que o projeto de lei não colide com as disposições da LDO,

não ferindo tampouco quaisquer outros dispositivos legais relativos à alocação de

recursos, e o seu detalhamento acha-se conforme as exigências legais e os

princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 27, de 2001, na forma apresentada pelo Poder Executivo, e pela declaração de

inadmissibilidade das Emendas nº 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12 e pela rejeição das

Emendas nº 1, 3, 6, 7 e 10.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O relatório é favorável.

Em discussão o relatório. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos

Deputados.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, gostaria de

fazer uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Há duas emendas que

contemplam Pernambuco e foram rejeitadas. Elas podem ser votadas em

separado?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já se encerrou a

discussão. Não há mais como entrar com destaque. Lamento muito, nobre

Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Mas V.Exa. não colocou em

votação ainda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já, sim. Estou colocando

em votação na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Ainda não. Pedi a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já encerrei a discussão.

Nobre Deputado, gostaria imensamente de atendê-lo. Mas regimentalmente não

posso. Passamos da hora de destacar.

Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que concordam com o relatório do Deputado Alberto

Goldman, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Vamos discutir agora dois requerimentos, um do Deputado Virgílio

Guimarães e outro do Senador Romero Jucá. Os dois tratam de assuntos

semelhantes. Trata-se do item 3, que propõe a criação de uma subcomissão

temática com a finalidade de proceder a estudos técnicos para análise da

possibilidade de o Governo Federal conceder reajuste salarial aos servidores

federais no exercício de 2002. O requerimento do Deputado Virgílio Guimarães é

semelhante: solicita que sejam convidados o Sr. Ministro do Planejamento, Martus

Tavares; o Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, e o

Coordenador Nacional das Entidades de Servidores Federais, Vladimir

Nepomuceno, para prestarem esclarecimentos sobre o reajuste de salário dos

servidores públicos federais.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer

um encaminhamento. O Deputado Virgílio Guimarães recebeu apelo do próprio

Ministério do Planejamento, pois todas as Comissões da Câmara decidiram

convocar o Ministro. Justo. Salário dos servidores é um dilema danado. Então, a

Comissão de Orçamento também quer fazer esse debate. Logo, S.Exa. solicitou
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que se fizesse uma proposta no sentido de que V.Exa., junto com os outros

Presidentes de Comissão, como a do Trabalho e a de Finanças, fizessem gestão

para que pudéssemos fazer uma grande audiência e debatêssemos, de uma única

vez, esse problema com profundidade; que ele viesse para cá para debater o

assunto com a disposição de ficar o dia inteiro.

Paralelamente, a Comissão de Orçamento poderia formar uma

subcomissão para analisar as possibilidades do aumento, o que é positivo,

defendemos essa idéia, mas, com relação ao debate, se cinco Comissões

aprovarem a convocação do Ministro... Então, é melhor que se faça um acordo

para a realização de uma grande audiência, aprovando ou não o requerimento.

Isso é um detalhe para nós aqui. O que queremos é a garantia de uma audiência

coletiva com todas as outras Comissões. Apesar de esta ser uma Comissão Mista,

facilitaria o nosso trabalho e a vida também de quem tem de prestar contas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos retirar, então, o

requerimento do Deputado Virgílio Guimarães e faremos uma gestão, juntamente

com o Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros, para ver como coordenamos

isso.

O requerimento que propõe a criação dessa subcomissão temática está em

discussão.

O Deputado Gilmar Machado está solicitando a palavra.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, só quero chamar

a atenção para o seguinte. Vamos discutir, mas há uma decisão do Supremo



72

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

Tribunal Federal sobre uma ADIN impetrada e ganha pelo partido, segundo a qual

o Governo Federal é obrigado a anualmente mandar para esta Casa projeto de lei

concedendo reajuste.

O Governo Federal tem responsabilidades. Não pode querer transferir para

o Poder Legislativo a responsabilidade de definir política salarial. A nossa

responsabilidade aqui é de autorizar; quem concede é o Governo Federal. Se ele

mandar um reajuste de 10%, não podemos passar para 11% ou 15%. Está certo?

Só podemos autorizar.

Podemos criar essa subcomissão para ajudar a fazer estudos. Agora, ela

não tem poder de determinar ou autorizar reajuste. Então, a minha preocupação é

que não venhamos querer assumir a responsabilidade que é do Governo Federal.

Essa é uma questão que deixo aqui registrada.

Podemos participar da subcomissão, mas deixando claro que quem define

política salarial e reajuste é o Governo. Senão, daqui a pouco posso começar a

querer entrar com projeto de reajuste, criando despesa, fazendo outras coisas que

a Constituição não me permite fazer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, permita-

me uma explicação. Há precedente nesta Casa na questão do salário mínimo.

Estou entendendo que S.Exa. quer criar uma subcomissão temática para atuar

paralelamente ao Relator-Geral do Orçamento, que será designado, para

encontrar modos e meios de promover o reajuste dos servidores. O requerimento

é nesse sentido.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Então, isso para mim, tem de

ficar claro. É para determinado fim. Não vamos substituir o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Lógico.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Senão, o Governo tem que

entregar o controle, e vamos governar em seu lugar.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. é a favor ou

contra o requerimento?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Nesses termos, sou a favor.

Agora, se for requerimento para criarmos, aí estaremos abrindo... Quero saber se

temos competência para isso. Se tivermos, fico até mais feliz, porque vamos

substituir o Ministro do Planejamento, da Fazenda e vamos fazer então.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Esta Comissão só vai

fornecer subsídios ao Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Então, está certo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerrada a discussão.

Em votação o item 3 na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

O requerimento do item 4 considero retirado pelo autor.
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Há um outro requerimento sobre o número de membros dessa subcomissão

e a participação dos partidos. Acho que numa reunião de Líderes podemos acertar

o número de membros dessa subcomissão. Proponho que sejam cinco membros

— comissão muito grande não funciona —, e vamos fazer a distribuição pelos

partidos que compõem esta Comissão.

O último requerimento é de autoria do Deputado José Pimentel, solicitando

que sejam convidados os Presidentes do Banco do Nordeste do Brasil S.A., Dr.

Byron Costa de Queiroz; do Banco da Amazônia S.A, Dra. Flora Valadares

Coelho; o Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Fábio Barbosa, e o funcionário

aposentado do Banco do Nordeste do Brasil S.A, Sr. Antônio Carlos Dias, para

prestarem esclarecimentos sobre os recursos da União destinados às duas

instituições supracitadas, conforme solicitação contida no Projeto de Lei nº

28/2001.

Declaro aprovado o Requerimento n.º 7, constante do item 3 da pauta, e em

discussão o item 5, Requerimento nº 9.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, eu gostaria de

uma explicação mais detalhada do autor do requerimento sobre essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Deputado José

Pimentel está presente? (Pausa.)

A matéria está prejudicada. Ele teria que fazer a defesa do requerimento.

Fica adiado para a próxima quinta-feira.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, eu queria propor

que V.Exa. suspendesse a sessão e na quinta-feira apreciaríamos as matérias

que não foram votadas como, por exemplo, o item 4. Na quinta-feira votaríamos,

com a presença do Deputado Neuton Lima, e também dentro do entendimento

que já foi feito com os Líderes aqui, de que durante a semana poderíamos fazer a

suspensão da sessão e, eventualmente, se for entregue algum novo relatório

nesse período, porque há matérias cujos prazos para apresentação de emendas

estão vencendo hoje, por exemplo, e poderíamos fazer a apreciação.

Antes da sua decisão sobre essa matéria, Sr. Presidente, eu gostaria de

fazer duas propostas. Primeiro, o Ministro Pimenta da Veiga se propôs a vir a esta

Comissão na quarta-feira próxima pela manhã, em horário designado por S.Exa.,

para falar sobre o Programa Telecomunidade e sobre os recursos do FUST.

Então, se houver aquiescência do Presidente e dos membros da Comissão, o

Ministro Pimenta da Veiga aguarda uma confirmação de horário para estar aqui na

quarta-feira pela manhã para uma audiência pública sobre o FUST e o

Telecomunidade. Seria, sem ser amanhã, na outra quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Se os membros da

Comissão concordarem, de minha parte não há objeção.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, V.Exa. defina o horário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Às 9 horas.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, na próxima quarta-feira,

dia 22, às 9h, o Ministro Pimenta da Veiga estará no plenário desta Comissão para

tratar do assunto FUST — Programa Telecomunidade.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Deputado Ricardo Barros, um

aparte. Quarta-feira, principalmente para nós, Parlamentares, é complicado. É

exatamente o dia em que temos reuniões das nossas Comissões de deliberação

permanente. É uma questão complicada para nós.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sugiro o seguinte. O Ministro

Pimenta da Veiga esteve despachando hoje na Liderança do Governo e colocou

essa data à disposição na sua agenda. O Presidente certamente poderá fazer um

contato com ele ou delegar, mas gostaria apenas de registrar que temos o

compromisso da Comissão de votar...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Às 14 h, Deputado

Gilmar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Excelente, porque as

Comissões Permanentes na Câmara funcionam de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Então, vamos marcar às

14h ou às 14h30min.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Então às 14h30min.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Fico responsável, ou a

Secretária Myrna, de consultar o Ministro porque ele havia se disposto a vir na
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quarta-feira de manhã. Não sei se ele pode ou não fazer essa mudança de

horário. Fica, então, sujeito à confirmação do Ministro.

Outra coisa, Sr. Presidente. Amanhã teremos sessão do Congresso às 19h.

O Senador Edison Lobão fez a convocação como Presidente interino do Senado,

e fui informado, numa reunião no gabinete da Liderança do PDT, onde estavam

Líderes dos diversos partidos da Oposição, e a decisão tomada pela Oposição na

Câmara é a de questionar a legitimidade de S.Exa. para convocar sessões do

Congresso. Eles entendem que deveria ser o Vice-Presidente do Congresso,

Deputado Efraim Morais, a fazer essa convocação. A decisão é também pela

obstrução dessa sessão de amanhã.

De qualquer forma, faria um apelo aos Srs. Líderes da Oposição na

Comissão para que procurassem um entendimento. Havíamos já acordado, na

reunião preliminar de hoje com os Líderes dos partidos no Congresso, que

votaríamos amanhã as seguintes medidas provisórias: 2.173, anuidade escolar;

2.182, pregão; 2.195, crédito ao Ministério de Minas e Energia; 2.202,

PIS/COFINS para exportação; 2.149, preço do gás para as termelétricas.

Teríamos, então, uma ampla pauta, porque votaríamos as medidas provisórias e

poderíamos puxar para o plenário do Congresso as matérias aprovadas nesta

sessão de hoje da Comissão de Orçamento.

Portanto, faço um apelo aos Líderes da Oposição nesta Comissão para que

consultem amanhã os seus Líderes maiores para que possamos questionar.

Façam suas questões de ordem, façam seus recursos, mas que pudéssemos,
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conforme foi combinado, votar essas matérias sem prejuízo de que haja o

questionamento da legitimidade do Senador Edison Lobão. A obstrução nos põe

numa situação de eventualmente não termos a convocação. O Senador Edison

Lobão, sabendo que vai convocar para não ter resultado, eventualmente pode

cancelar a convocação, o que seria muito ruim para o Congresso.

Faço este apelo e aguardo a posição amanhã dos Srs. Líderes partidários.

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

Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

tinha até me inscrito para fazer a defesa do requerimento do Deputado José

Pimentel, mas a discussão foi adiada e estará na pauta de quinta-feira.

Sobre a questão levantada pelo Deputado Ricardo Barros, a nossa posição

é a de questionar a legitimidade dessa sessão de amanhã, e o faremos no

momento oportuno, porque entendemos que a quem cabe convocar o Congresso,

até em respeito à Casa, em respeito ao Congresso, para fazer cumprir aquilo que

é legal, o nosso Regimento Interno, é ao Deputado Efraim Morais e não ao

Senador Edison Lobão.

Esse questionamento será mantido na data de amanhã com as obstruções

devidas. Esperamos que até amanhã a própria bancada governista reveja essa

posição, porque não há mal nenhum em que o Deputado Efraim Morais convoque

as sessões. O que queremos é simplesmente a legalidade.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está suspensa a presente

reunião, convocada a sua continuidade para quinta-feira próxima, às 9h.

Está suspensa a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Havendo número
regimental, declaro reiniciada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
remanescentes das Pautas nºs 10 e 11, de 2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que as pautas com os respectivos itens
estão disponíveis na mesa de trabalho, à minha esquerda. Solicito aos senhores a
gentileza de se dirigirem à Mesa para obterem o material. Isso é exclusivamente
para os Parlamentares. Os assessores podem solicitar o item de seu interesse
com a Secretaria da Comissão.

Expediente. Correspondência interna recebida:
- Ofício nº 418, de 15 de agosto, do Líder do PSDB na Câmara dos

Deputados, Deputado Jutahy Junior, indicando o Deputado Sampaio
Dória, do PSDB de São Paulo, como Relator-Geral da Proposta
Orçamentária para 2002;

-  Correspondência externa recebida: Ofício nº s/nº, de 2001 do Banco do
Brasil, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 20,
§ 4º, da Lei nº 7.827, de 1989, demonstrações contábeis de 31 de
dezembro de 2000, devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste. Após tramitar na Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal, o Plenário dessa mesma
Casa propõe em 14 de agosto de 2001 o Parecer nº 709, de 2001, de
autoria do Senador Romero Jucá, que se manifesta pelo
encaminhamento de futuras demonstrações contábeis dos Fundos
Constitucionais à Comissão Mista de Orçamento. Informo aos senhores
que será designado o Relator para a matéria no momento em que der
entrada na Secretaria da Comissão.

Ordem do Dia.
Pauta nº 10.
Conforme decisão do Colegiado e representantes das Lideranças na

Comissão, o item II da Pauta nº 10, relatório ao Projeto de Lei nº 10, de 2001, do
Congresso Nacional, está retirando de pauta por não haver consenso sobre a
matéria.

Item nº 03: Subtítulo 26.782.0237.5710.0013 - Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Araguaia/Tocantins - BR-235 - Divisa TO/MA - Divisa
TO/PA, da Unidade Orçamentária nº 39.201 — DNER, constante do Quadro V da
Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei Orçamentária para 2001).

O Relator é o nobre Senador Eduardo Siqueira Campos.
O voto é pela autorização da execução do Contrato de nº 03989, na forma

do projeto de decreto legislativo apresentado.
Com a palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Parlamentares, desejo prestar um esclarecimento aos nobres membros
desta Comissão. Em primeiro lugar, quando da leitura do relatório na reunião
próxima passada eu me encontrava na Comissão de Assuntos Econômicos,
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quando aquela Comissão discutia o acordo do Brasil com o FMI. Em função da
minha ausência, a leitura foi feita pelo Deputado Paulo Mourão, a quem agradeço
antecipadamente.

Havia, porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, realmente
algumas incorreções, inclusive erros de digitação e menção a referido contrato
que, na verdade, já estava extinto. Portanto, pretendo, com este novo relatório,
prestar todos os esclarecimentos referentes à referida obra.

Passo à leitura:
Trata-se o presente parecer de contratos

relativos ao Subtítulo 26.782.0237.5710.0013 -
Construção de Trechos Rodoviários no Corredor
Araguaia-Tocantins e BR-235 — Divisa TO/MA e Divisa
TO/PA, constante do quadro anexo à Lei nº 10.171, de
5 de janeiro de 2001, o qual encontra-se com sua
execução orçamentária suspensa por força da
incidência da norma esculpida no art. 14, caput, que
apregoa: "É vedado a execução de contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras
ou serviços que apresentem indícios de irregularidades
graves apontadas pelo Tribunal de Contas da União,
constante do Quadro V em anexo, até deliberação em
contrário da Comissão Mista, prevista no artigo 163, §
1º, da Constituição Federal e do Congresso Nacional".

Tal obra foi objeto de apreciação no âmbito do
Tribunal de Contas da União no Processo nº TC -
008.063/1999-0.

A documentação sob exame desta Relatoria foi
encaminhada ao Congresso Nacional pelo Tribunal de
Contas, pelo Aviso nº 2.162 SGS-TCU, de 25/03/2001,
fundamentado no que a lei de 2001, no seu art. 14, §3º
estatui: "A deliberação da Comissão Mista de que trata
o caput será tomada com fundamento em informações
prestadas pelo órgão responsável ou pelo Tribunal de
Contas da União sobre medidas saneadoras das
irregularidades apontadas".

O Tribunal de Contas da União encaminhou ao
Congresso Nacional, em anexo ao supracitado Aviso nº
2162-SGS-TCU, cópia do Acórdão nº 120, de 2001 -
TCU-Plenário, acompanhado do relatório e do voto, do
eminente Ministro-Relator Valmir Campelo, que o
fundamentaram.

Diz o acórdão: "Comunicar à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional que, por resgatadas as
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irregularidades que deram origem à interdição de
recursos às obras de construção da rodovia BR-235,
não resta mais óbice à sua contemplação no presente
orçamento".

VOTO:
O acórdão supracitado ressalta expressamente,

no item 8.4, que não mais existem óbices à liberação
dos recursos para o contrato cuja execução foi
bloqueada pela LOA/2001.

A paralisação das obras apresenta inegáveis
prejuízos à população, que deixa de usufruir
plenamente dos benefícios previstos para a obra
completa. Ademais, o Erário é canalizado com a
deterioração dos serviços já executados.

Dessa forma, voto pela autorização da execução
orçamentária de contrato relativo à dotação consignada
no Orçamento Fiscal da União de 2001, na
classificação funcional-programática
26.782.0237.5710.0013 — Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Araguaia/Tocantins (...).

Sr. Presidente, é este o relatório.
Esclareço que, no relatório anterior, havia uma menção ao contrato que

estava grafado equivocadamente como 038 — é o Contrato 039 —, que foi
considerado extinto e nada mais tem a ver com a presente obra.

Ademais, seguindo instruções do próprio Tribunal de Contas da União, o
Governo do Estado do Tocantins realizou concorrência pública para a referida
obra no ano de 2000. Essa concorrência foi homologada, considerada válida,
tendo participação do DNER, o que originou novo contrato.

O voto do Ministro-Relator Valmir Campelo pode ter deixado alguma dúvida,
que eu gostaria de esclarecer aos Srs. Parlamentares. O voto é claro. O Ministro
acolhe a conclusão proposta da unidade técnica, a SECEX, no Estado do
Tocantins. Dentre todas as propostas acolhidas pelo Ministro Valmir Campelo e
pelo Plenário, no acórdão, estão, entre outras, a aplicação de uma multa ao ex-
secretário.

Informo a esta Comissão que há mais de três anos o Sr. José Francisco
dos Santos deixou a Secretaria dos Transportes. No entanto, no que diz respeito à
utilização do extinto Contrato 039, ficou, pela decisão exarada pelo Ministro Valmir
Campelo e adotada pelo plenário do TCU, a imposição de uma multa ao Sr. ex-
Secretário, da qual ele recorreu como lhe é de direito. Mas ficou, com esse voto, a
multa ao ex-secretário pela utilização de um contrato, considerado pelo Tribunal,
já extinto. Dentre outras decisões, a multa foi o item "a" da conclusão da SECEX.

O item "b" diz: “Autorize-se, desde logo, nos termos do art. 28, inciso III, da
Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança executiva da dívida, caso não atendida a
notificação”.
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Item "c": Sejam desentranhados destes autos os originais das planilhas
retiradas do processo da Secretaria de Infra-Estrutura documentos que compõem
o Volume I, para serem restituídos por esta SECEX àquele órgão;

Item "d": Seja o presente processo arquivado nesta Secretaria;
Item "e": O acompanhamento determinado pelo art. 3º do Decreto

Legislativo do Congresso Nacional nº 5/2000, no que se refere à construção da
235 (...);

Item "f": Seja comunicado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização que, por resgatadas as irregularidades que deram origem
à interdição de recursos às obras de construção da rodovia BR-235, não mais
resta óbice à sua contemplação no presente Orçamento.

"O Assessor e o Titular da Unidade Técnica concordaram com a proposta
acima reproduzida".

Todas essas são as propostas que a SECEX fez ao Plenário. E o voto do
Ministro-Relator, que, em nada difere, acolhe a conclusão proposta pela unidade
técnica, tendo em vista que, no caso demonstrado nos autos, os argumentos do
Secretário não foram suficientes para afastar as irregularidades detectadas no
curso da auditoria. Ou seja, no que se refere ao Secretário, prevaleceu, por
opinião do Pleno, a multa aplicada ao Secretário, mas acolhidas todas as demais
sugestões da SECEX, que é a comissão de controle externo.

Finaliza o Ministro Valmir Campelo:
"Assim, ante o exposto e acolhendo os pareceres da Unidade Técnica, voto

por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste
Plenário".

Por conseguinte, ficou claro que, dentre todas as sugestões da Comissão
de Controle Externo do Tribunal de Contas, dentre elas a multa ao ex-Secretário
— e está também a letra "f" —, deve ser comunicada à Comissão Mista de
Orçamento e Finanças que, por resgatas todas as irregularidades que deram
origem à interdição da obra, nada mais resta como óbice à contemplação do
presente Orçamento.

Portanto, Sr. Presidente, eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de
trazer a esta Comissão; inclusive — já que não consta aqui —, já homologada
pelo DNER há mais de um ano e meio, existe uma nova licitação que originou um
novo contrato. Daí o entendimento do Tribunal que, do ponto de vista formal,
técnico, não existe nenhuma irregularidade a ser sanada para a liberação de
recursos orçamentários para essa obra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Em discussão o parecer do
nobre Relator, Senador Eduardo Siqueira Campos.

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, demais Congressistas.
Na sessão anterior, Senador, fui eu que levantei os vários questionamentos

a respeito do parecer. Primeiramente, porque, no documento do Tribunal de
Contas da União, na ementa a nós apresentada, diz-se que era uma contratação
direta sem licitação.
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V.Exa. agora esclarece que essa questão foi resolvida por meio de licitação
no ano passado. Quer dizer, aqui, inicialmente, já deixava essa interrogação. Na
seqüência, faltaram alguns esclarecimentos. Apesar de eu ter lido o documento do
Tribunal de Contas anexado, faltaram alguns esclarecimentos que V.Exa. acabou
de nos dar agora, tal como essa da licitação no ano de 2000, que não era citada
em nenhuma parte do avulso distribuído a esta Comissão.

A outra questão refere-se ao número do contrato. No voto do Relator, não
consta qual é o número do contrato.

Com relação a esse ponto, faço uma pergunta. Sei que existia o erro ao
citar o número do contrato. E, agora, retirado, a minha pergunta para
esclarecimento é saber qual a razão de sequer agora citar o contrato, uma vez
que esse contrato existe.

Depois desse esclarecimento, quero continuar com a minha intervenção, Sr.
Presidente.

O SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Eu agradeço,
Deputado Dr. Rosinha, a oportunidade que V.Exa. me dá para o esclarecimento.
Na verdade, de acordo com o entendimento da minha própria assessoria técnica,
no primeiro relatório, houve, realmente, um equívoco ao se mencionar nessa peça
da Comissão de Orçamento a aprovação. Até para um melhor esclarecimento,
Deputado Dr. Rosinha: não houve em nenhum momento pelo Estado uma
contratação de uma obra sem licitação; na verdade, houve uma primeira licitação,
houve um primeiro contrato. O que errou, e pelo que foi condenado o ex-
Secretário, foi que foram feitas medições nesse contrato. E, no entendimento do
Tribunal, não cabiam mais aditivos a esse contrato. E o Secretário não começou
uma obra sem licitação. Ele utilizou um contrato que o Tribunal posteriormente
considerou extinto. E, por isso, a condenação do próprio Secretário. Ou seja,
quero apenas esclarecer que não foi iniciada uma obra sem a licitação. O que
houve, por parte dele, considerado naturalmente o secretário gestor do convênio,
foi a utilização, indevidamente, do contrato considerado extinto pelo Tribunal, que
era o referido Contrato nº 038. Esse contrato, efetivamente, foi considerado
extinto. Ele não existe mais. Ou seja, ele apenas está arquivado na Secretaria e
no próprio Tribunal de Contas da União.

A menção àquele contrato no meu primeiro relatório fora, na verdade, um
equívoco. E, no entendimento da própria assessoria, cabe ao Estado exigir a
licitação, que, na verdade, já existe. Não faz parte da peça, mas eu trouxe a nova
licitação que foi homologada, que originou o contrato, cujo número tenho aqui.
Mas pode V.Exa. perceber que nenhuma outra obra, a exemplo dessa, vem ou faz
menção aos contratos. Na verdade, cabe ao Tribunal de Contas a fiscalização. É
lógico que é necessário que haja contrato, que haja licitação. Mas, apenas pelo
ponto de vista técnico, uma vez que existe uma licitação... E, para se chegar a
essa conclusão, o próprio Tribunal havia recomendado ao Estado que realizasse
uma nova licitação. A nova licitação foi realizada. E eu, corrigindo um equívoco do
meu relatório anterior, deixo de mencionar o contrato apenas porque,
tecnicamente, trago a opinião técnica do Tribunal que conclui que não resta mais
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nenhum óbice. Obviamente, existe um contrato em andamento, em vigência, e foi
feita uma nova licitação.

Portanto, tecnicamente, deixei de citar, mas tenho aqui a concorrência,
inclusive o número do novo contrato à disposição de V.Exa. e desta Comissão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Agradeço pelo esclarecimento.
Por último, Sr. Presidente, eu fiz uma observação na sessão anterior, e

voltarei a repeti-la. Acho que quanto a esse tipo de pareceres nós teríamos que
definir algum critério nesta Comissão, para que pudéssemos ter maior
esclarecimento, uma vez que nós não temos acesso, quando chega o avulso, ao
processo do Tribunal de Contas da União. Então, é necessário que algum critério
seja fixado por esta Comissão e possamos analisar todos eles já baseados em
alguns pontos que todos os relatórios conterão, como, por exemplo, a informação,
nesse caso específico, de nova licitação, a informação de que há um contrato, que
não está mais em vigor o anterior etc. Estou dando o exemplo deste caso, mas
são inúmeros outros que chegam aqui que, às vezes, fazem com que não
possamos votar numa sessão, transferindo-o para outra, em função da
necessidade de maior profundidade nos pareceres que chegam.

Acho que é necessário ter esse objetivo, ou seja, de serem mais profundos
os pareceres, mais concretos, para que, em uma única discussão, possamos votá-
los de acordo com as nossas opiniões.

Assim, feitos os esclarecimentos agora dados pelo nobre Relator, uma vez
que não obtivemos esses esclarecimentos na sessão anterior, acredito que já
possamos votá-lo. E não há óbice algum, da nossa parte, para a votação do atual
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência agradece ao
nobre Deputado Dr. Rosinha e solicitará ao Presidente titular da Comissão de
Orçamento, ou pelo menos ao TCU, que busque normatizar de uma maneira mais
clara, para que esta Comissão não tenha dificuldades nas análises de cada
relatório que vem do TCU para esta Comissão, principalmente nesses casos de
processos considerados com irregularidades ou com indícios de irregularidades.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO - Sr. Presidente, é para me somar a

essa preocupação do Deputado Dr. Rosinha, porque, na verdade, alguns
pareceres e acórdãos ou votos de Relatores que vêm encaminhados do Tribunal
de Contas da União para esta Comissão são verdadeiras escamoteações. Ou
seja, de uma parte, o Relator condena e, depois, assume a posição de uma
comissão técnica e finaliza, dando por entender que a comissão técnica tem o
acompanhamento e a liberação de recursos para determinadas obras.

E esse é um dos exemplos. Agora, é preciso, para resguardo desta
Comissão e de todos os seus Membros, que se possa exigir, como disse o
Deputado Dr. Rosinha, uma definição clara e transparente do Tribunal de Contas
da União, ou liberando os recursos orçamentários para continuidade de
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determinadas obras ou mantendo essa posição de impedir recursos
orçamentários, até que possam ser sanados problemas administrativos ou
improbidades administrativas que possam acontecer, o que não é o caso do
Estado de Tocantins. Nesse relato do Senador Eduardo Siqueira Campos, está
claro agora. Eu fiz a leitura no primeiro dia e não tinha essas informações. Mas
aqui, nessa documentação que vem à discussão, vemos que essa foi uma
licitação que foi feita em 1991; o erro foi fazer um contrato aditivo em cima
dessa licitação. Por isso o Estado foi penalizado, e há dois anos essa obra está
paralisada, até que tenhamos o esclarecimento de uma nova licitação no ano de
2000.

Essa obra atende a uma das ações mais importantes do Governo do
Estado, integrando a Região Nordeste ao Estado do Maranhão. O Município de
Campos Lindos tem a possibilidade de produzir, em mais de 300 mil hectares, soja
e milho. Queremos impedir que uma ação de 4, 5, 6, 10 anos atrás cause um
prejuízo tremendo não somente ao Tocantins, mas também ao Maranhão, ao
Pará, enfim, ao Brasil.

Nesse sentimento, pedimos o apoio de todos os congressistas, somando-
nos à preocupação dos Deputados Antônio Carlos Konder Reis e Dr. Rosinha, de
termos um melhor esclarecimento do Tribunal de Contas da União quando
encaminhados acórdãos de seus digníssimos Ministros a esta Comissão.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência agradece a

ponderação de V.Exa.
Concedo a palavra ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Presidente,

também desejo reafirmar minha posição.
Primeiramente, é importante que se faça consignar na ata meu voto

contrário na sessão anterior e voto que proferi, no exercício de 2001, num
processo também de contrato considerado irregular, contrato celebrado pela
Companhia Docas do Estado de São Paulo, relativo a obras no Porto de Santos.
Evidentemente, essas manifestações não são nem poderiam ser contra a
execução das obras. Mas verificamos - e a intervenção do nobre Deputado Dr.
Rosinha e do nobre Deputado que me antecedeu - confirmam esse aspecto, que
os acórdãos do Tribunal de Contas da União não são suficientemente claros no
que se refere à autorização ou não da obra que fora objeto de suspensão, em
razão de algumas irregularidades que a auditoria do Tribunal de Contas da União
tenha verificado. Essa é uma situação muito delicada.

Ontem, tive a oportunidade de ir à Secretaria da Comissão para pedir, por
escrito, que constasse na ata meu voto contrário aos dois projetos. O Tribunal de
Contas da União, no seu acórdão, diz uma coisa e o Relator expressa outra. Essa
situação é muito grave para a Comissão. Por isso, votei contra já no exercício de
2000, e agora, este ano, nesses dois processos.

Os esclarecimentos do nobre Senador Eduardo Siqueira Campos foram
suficientes para que pudéssemos agora, tranqüilamente, aprovar o projeto. Chamo
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a atenção para nossa dificuldade, porque o acórdão que está anexo ao processo
que o nobre Senador Eduardo Siqueira Campos está relatando é o mesmo do
processo examinado na sessão anterior. Baseei-me, justamente, no voto do
Ministro Valmir Campelo, para não dar meu voto favorável.

Quero que fique esse esclarecimento. Toda vez que houver um processo
dessa natureza, não votarei favoravelmente; quando houver uma contradição ou
um esclarecimento que não seja esclarecimento, porque em um documento há
uma afirmação, e, em outro, verifica-se uma afirmação diferente?! Foi o caso do
processo na sessão anterior.

Dei uma explicação ao nobre Sr. Relator. Não é uma posição pessoal,
muito menos radical ou inoportuna. O importante é que a direção desta Comissão
entenda-se com o Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar do Poder Legislativo,
para que possamos aprovar com tranqüilidade essas decisões que temos de
adotar em função de irregularidades ou possíveis irregularidades verificadas pela
auditoria do próprio Tribunal de Contas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Esta Presidência acolhe a

solicitação de V.Exa. e fará constar na ata.
Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, o Deputado

Dr. Rosinha já expôs o pensamento de nossa bancada. As questões de fundo que
haviam sido observadas pela nossa assessoria, pelo Dr. Rosinha e por nós, na
sua essência, foram afastadas. Então, não teríamos dificuldades na tramitação,
até porque a obra é importante, nem na sua aprovação. Mas há uma questão
levantada agora pelo Deputado Antônio Carlos Konder Reis que vem se somar a
uma preocupação mais geral que já temos, que é a respeito de critérios para
aprovarmos aqui esses pareceres que vêm do Tribunal de Contas. Aí não há
como negar que o voto do Ministro Valmir Campelo é um voto que é expresso no
que se refere a colher as indicações feitas pelo parecer, mas é um pouco
contraditório quando expõe o seu teor.

Não sei se cabe um pedido de esclarecimento. Às vezes, a leitura dá a
impressão de que ele está se referindo até a um outro texto. Não estou querendo
dizer que as explicações dadas pelo Senador Eduardo Siqueira Campos são as
mais importantes. Os novos procedimentos adotados, a multa aplicada ao ex-
Secretário e a nova concorrência pública realizada: isso é o que há de mais
essencial e já foi observado pelo Dr. Rosinha. Mas, como uma questão de critério,
e aí não sei se cabe, mas tenho a impressão de que caberia, um pedido de
explicação sobre esse voto, porque o esclarecimento desse voto valeria a pena,
porque dá a impressão de que ele se refere a um outro parecer.

Então, para que se tenha maior segurança nos termos aqui reivindicados
com toda razão pelo Deputado Antônio Carlos Konder Reis, creio que, se fosse
possível, em lugar de dar um voto contrário, pedir o esclarecimento do Ministro
Valmir Campelo. Se não podemos fazer esse pedido, talvez uma contato com ele,
para que não tivesse nenhuma dúvida a respeito desse voto. É uma ponderação
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que trago aqui para que possamos estabelecer um critério geral. Ou seja,
esclarecer até que as dúvidas estejam superadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado Virgílio
Guimarães, a Presidência entende que o voto do nobre Conselheiro Ministro
Valmir Campelo parece bastante contraditório. Mas, ao mesmo tempo, pode ter
ocorrido o quê?! O voto do relator foi desta maneira. E ele conclui: "Assim, ante
todo o exposto e acolhendo os pareceres da Unidade Técnica, voto por que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário". E o
Plenário manifestou-se contra o voto dele. Então, não sei se neste caso caberia
um pedido de esclarecimento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O voto dele foi vencido?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Foi vencido no Plenário.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não, não foi.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Foi.
O SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS  - Sr. Presidente, pela

ordem. Busquei ontem um esclarecimento. Embora concordando com a
argumentação do voto contraditório, o que temos aqui é um problema de redação.
É muita responsabilidade para um membro desta Comissão e do Parlamento dizer
que o voto foi mal redigido. Em absoluto gostaria de fazer uma colocação desse
tipo. Mas veja bem, Deputado Virgílio Guimarães: não resta dúvida, é claro. O
Ministro acolhe a conclusão e a proposta da unidade técnica. A proposta está
anteriormente colocada nas letras A, B, C, D e F. Dentre as propostas oferecidas
pela unidade técnica, que é a SECEX, estão claramente redigidas e sobre elas
não cabe nenhuma dúvida, está a multa ao Secretário José Francisco. Por isso, aí
vem a dúvida, na colocação inicial do Ministro: "Acolho a conclusão". Ele acolhe a
conclusão e a proposta. Ou seja, ele não diverge em nada da Comissão Técnica,
que é a SECEX. Tendo em vista que, conforme demonstrado nos autos — aí ele
se refere especificamente, já que toda proposta técnica foi acolhida —, os
argumentos apresentados pelo Secretário José Francisco não foram suficientes
para afastar as irregularidades editadas no relatório da auditoria. Quais
irregularidades? No que diz respeito ao procedimento do Secretário, tendo em
vista que a própria unidade técnica deixa claro na letra "f": "Que seja comunicado
à Comissão Mista de Orçamento e Finanças que, por resgatadas as
irregularidades que deram origem à interdição dos recursos às obras de
construção da Rodovia-235, não resta mais óbice a sua contemplação no presente
Orçamento".

 Aproveito para trazer o número da concorrência e o número do novo
contrato. Ou seja, nem o relator nem a Comissão Técnica eximiram o Secretário
de sua penalização e de sua responsabilidade. Por outro lado, fazem, nas letras A,
B, C, D e F uma série de considerações, pedindo o arquivamento do processo na
secretaria, determinando uma série de outros procedimentos. Entre eles, o que
tecnicamente cabe a esta Comissão é a recomendação de que não resta mais
óbice à contemplação no presente Orçamento.
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Ontem mantive contato com assessoria do Ministro e não vejo, nobre
Deputado, a não ser pelo longo período em que o Estado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Senador, a Mesa
estava dando uma resposta ao nobre Deputado Virgílio, que não está contestando
mais a colocação de V.Exa. O que o nobre Deputado Virgílio levanta é que se
caberia até um questionamento com relação às dúvidas que deixam esses
encaminhamentos do TCU, ponderação levantada também pelos nobres
Deputados Antônio Carlos Konder Reis e Dr. Rosinha. O que a Mesa estava
explicando ao nobre Deputado Virgílio Guimarães, exatamente o que V.Exa.
antecipou, é que a letra "f" é conclusiva, mas o voto do nobre Relator Valmir
Campelo... Não tenho a preocupação de dizer que é meio ininteligível. Agora, é
necessário realmente que o TCU tenha mais cuidado nas informações que presta
a esta Comissão de Orçamento, para que esta Comissão não seja amanhã
acoimada de irresponsabilidade na locação de recursos a obras que o próprio
Tribunal determina, em que existam irregularidades ou indícios de irregularidades.
Esta Presidência já havia dito e levará esta preocupação ao Presidente titular.

Continua com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Obrigado, Presidente.
Eu queria dizer que esse entendimento passado pelo Senador Eduardo

Siqueira Campos é o que ilustrou nossas observações e até a nossa concordância
na tramitação. Mas isso levaria ao quê?! Essa redação diria o quê?! No que se
refere a procedimento da obra, as irregularidades estariam superadas, através da
aplicação da multa e de nova concorrência pública. No que se refere à multa, ele
não isenta o ex-Secretário, Sr. José Francisco dos Santos, porque as explicações
do Sr. José Francisco dos Santos não foram suficientes para eximir de culpa ele
próprio. Então a multa incide sobre ele.

Ora, se o entendimento é este, para afastar as irregularidades detectadas -
é isto que estava nos pareceres, apesar da redação estranha. Eram exatamente
as que foram afastadas, por falta de nova concorrência etc. Ora, se era esse o
entendimento, por que o voto dele teria sido derrotado? Deveria ter sido aprovado.
Aqui mesmo se vê uma dúvida. O Deputado Paulo Mourão diz que o voto teria
sido derrotado.

(Não identificado)  - O voto não foi derrotado; a votação foi unânime.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Então, vejam o grau de

dúvida que havia aqui. Quando fiz esse questionamento, o próprio Presidente e o
relator substituto entenderam que o voto havia sido derrotado. Percebem V.Exa. o
tamanho da confusão quando ele diz que não estão afastadas as irregularidades?!
Ora, a clareza diria que as explicações do Sr. José Francisco dos Santos não
foram suficientes para eximi-lo de responsabilidade no que se refere às
irregularidades cometidas e já afastadas por novos procedimentos. Isso é que
deveria ser para o bem da total clareza. Até por entender que a intenção foi essa,
que a bancada do PT, através do Dr. Rosinha, tinha se manifestado pela
continuidade, pela votação.
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Agora, se tem um Deputado aqui com a dedicação, atenção e lisura do
Deputado Antônio Carlos Konder Reis... Que estabeleçamos procedimentos. Ou
seja, para esclarecer a dúvida é que fiz essa colocação. Claro que temos questões
de prazos, de obras; sabemos dessas questões todas. Mas esta é apenas uma
sugestão que apresentei porque aqui há um sentimento de que votamos às vezes
meio no afogadilho, meio pressionados pela importância da obra, pela população
que está ali, e por essas coisas. Às vezes, até o encarecimento de uma obra que
fica parada é pior que o ônus que teve por essa ou aquela irregularidade.

São preocupações de todos, justas, mas que às vezes nos levam a uma
certa superficialidade na hora de tomar uma posição. Foi isso que quis dizer, no
sentido de estabelecermos um critério mais basilar em relação a nossa tomada de
posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado Virgílio
Guimarães, a Presidência responde a V.Exa. e também ao nobre Deputado
Antônio Carlos Konder Reis, e levará essa preocupação ao Presidente, Senador
Carlos Bezerra.

Entendo também como minha preocupação que esses esclarecimentos
fornecidos, ou esses processos demandados por irregularidades ou indícios de
irregularidades, que retornam do Tribunal e causam dúvidas no prejulgamento e
no voto desta Comissão, devam ser melhor explicitados.

Não havendo quem mais queira discutir a matéria, coloco em votação o
parecer do nobre Senador Siqueira Campos.

Vamos votar primeiro na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
 Os Srs. Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada a matéria.
Conforme o disposto na alínea "c", do inciso V, do art. 26 da Resolução nº

2, de 1995, do Congresso Nacional, fica aberto o prazo de 7 dias para
apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo - de 17 a 23 de agosto.

Refiro-me a este que acabou de ser votado.
Item nº 4.
Mensagem nº 254/2001 que encaminha o relatório de avaliação de receitas

e despesas e respectiva exposição de motivos do Ministro do Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro da Fazenda. O Relator é o
nobre Deputado Neuton Lima.

Concedo a palavra para uma questão de ordem ao nobre Deputado João
Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, este projeto não faz
parte do acordo feito pelas Lideranças. Ele será fruto de um debate e, se
depender de nossa bancada, de um profundo debate. A minha solicitação a V.Exa.
é, primeiro, pedir uma inversão de pauta, retirando-o neste momento da pauta.
Depois, no final da sessão, se os Deputados desejarem fazer o debate, mas sem
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a votação, porque a votação de fato vai depender de uma presença maior de
Parlamentares desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência acolhe a
sugestão e a questão de ordem do nobre Deputado João Coser e passa o Item nº
4, a Mensagem nº 254, para o final da sessão, tendo em vista que não houve
acordo na discussão dessa matéria.

Pauta nº 11. Apreciação do seguinte requerimento:
Requerimento nº 9, de 2001, de autoria do Deputado José Pimentel, solicitando
que sejam convidados o Presidente do Banco do Nordeste no Brasil, S/A, Dr.
Byron Costa de Queiroz; a Presidente do Banco da Amazônia S/A, Dra. Flora
Valadares Coelho; o Secretário do Tesouro Nacional, Dr. Fábio Barbosa; e o
funcionário aposentado do Banco do Nordeste do Brasil S/A, Sr. Antônio Carlos
Dias, para prestar esclarecimentos sobre os recursos da União, destinados às
duas instituições supracitadas, conforme solicitação contida no Projeto de Lei nº
28, de 2001.

Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, o objetivo desta audiência pública é ouvir da
Presidência desses dois bancos, em especial, do Banco do Nordeste do Brasil,
sobre esse aporte de 2 bilhões e 100 milhões de reais, que têm como finalidade
integrar o capital social daquele banco. Isso acontece em face de uma série de
auditorias que o Tribunal de Contas da União vem realizando, desde 1997, junto
àquele banco, e já se somam quatorze auditorias. Todas elas comprovam a
existência de graves problemas na gestão do banco.

A última de junho de 2001, o Processo nº 07.812 demonstra que o banco
fraudou o seu balanço em julho de 2000 e em dezembro de 2000, chegando ao
ponto de, no balanço de dezembro de 2000, lançar em notas explicativas 1 bilhão
292 milhões de reais, que, por decisão do Banco Central, deveria ter sido jogado
como prejuízo no banco e com isso daria um passivo a descoberto. Ou seja, o
banco está falido. Como forma de evitar que isso acontecesse, o banco jogou em
notas explicativas. A empresa Previsão Auditores Independentes, no seu parecer,
declara que não aceita esse procedimento. Mesmo assim, o banco continua sem
qualquer posição mais clara sobre isso.

Como é postura desta Comissão Mista no caso de existência de graves
problemas detectados pelo Banco Central e pelo Tribunal de Contas da União no
que diz respeito a essas irregularidades, e como esse crédito é para cobrir parte
dessas irregularidades, entendo e sugiro aos membros desta Comissão a
realização dessa audiência pública como forma de trazer mais esclarecimentos e,
em seguida, conseguirmos deliberar com mais tranqüilidade. Por isso, peço o voto
a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Em discussão o
requerimento do nobre Deputado José Pimentel. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que concordam com a solicitação do nobre Deputado
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
No Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com a solicitação do nobre Deputado

para a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento sobre a mesa do nobre Deputado João Coser, com o

apoiamento do nobre Deputado Virgílio Guimarães:
Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão na

ordem do dia desta reunião de relatório por mim
apresentado ao PL nº 29, de 2001.

Sala das Comissões, em 16/08/01.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a solicitação do nobre Deputado João

Coser permaneçam como se encontram. (Pausa.)
No Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento do nobre Deputado João

Coser permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Apreciação da Extrapauta nº 7. Relatório ao Projeto de Lei nº 29, de 2001,

que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e
do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor global de 8 milhões e 145
mil, para os fins que especifica. Relator, Deputado João Coser.

Foram apresentadas nove emendas ao projeto. O voto é favorável.
Com a palavra o nobre Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

voto do Relator:
Na análise do projeto, verificamos, inicialmente, que a iniciativa não

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais.
O acompanhamento da execução orçamentária e financeira, acumulada até

03/08/2001, elaborado pela Comissão e o PRODASEN, a partir dos dados do
SIAFI, mostra que, até essa data, havia disponibilidade de recursos para
cancelamento das dotações oferecidas como fonte para o atendimento do pleito.

No tocante ao DNER, verifica-se ainda que os cancelamentos propostos
compreendem as mesmas Unidades da Federação atendidas pelo crédito e que,
no caso do trecho BR-101/PE-Prazeres-Cabo, trata-se, única e exclusivamente,
de correção técnica do código da função orçamentária.

Apesar de reconhecer a importância e o mérito das iniciativas
encaminhadas pelas emendas, optamos pelo seu não acolhimento, com vistas a
evitar a descaracterização do crédito proposto.

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto.
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Sr. Presidente, apenas explicar que no caso do Espírito Santo, dentro do
próprio DNER, dentro da mesma rodovia, o Ministério necessitou de uma
mudança para alocar o recurso e um contorno rodoviário. E no caso de
Pernambuco é só uma mudança ainda mais técnica.

Portanto, o nosso parecer é pela aprovação na forma do projeto original.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Em discussão o parecer do

nobre Deputado João Coser.
Não havendo quem queira discuti-lo, vamos submetê-lo à votação.
Na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Deputado João

Coser permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
No Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Deputado João

Coser permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, só um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra o nobre

Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Agradeço a V.Exa. e aos membros

desta Comissão, que permitiram a aprovação da inclusão desse projeto
extrapauta, facilitando a vida do Estado do Espírito Santo, e também permitindo
que eu volte ao Estado com uma boa notícia mais cedo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Requerimento sobre a

mesa:
Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, a
inclusão na ordem do dia desta reunião dos subtítulos
referentes às BRs-482 e BR-040, Minas Gerais.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2001.
Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

Submeto à aprovação do Plenário.
Aprovado na Comissão.
No Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram.
Com a palavra o nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Relator da

matéria.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, trata

o presente parecer de contrato relativo ao subtítulo, Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Leste, BR-482-MG — Conselheiro Lafaiete (BR-040)-
Piranga-Fervedouro, constante do Quadro V anexo à Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001 (LOA/2001), o qual se encontra com sua execução orçamentária
suspensa por força da incidência da norma esculpida no art. 14, caput , que assim
apregoa:



95

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

É vedada a execução dos contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou
serviços que apresentem indícios de irregularidades
graves apontadas pelo TCU, constantes do Quadro V,
em anexo, até deliberação em contrário da Comissão
Mista prevista no art. 166, § 1º da Constituição Federal,
e do Congresso Nacional.

Tal obra foi objeto de apreciação no âmbito do Tribunal de Contas da União
no Processo TC-010.432, de 2000, oriundo de auditoria realizada pela Secretaria
de Controle Externo do TCU, em Minas Gerais, tendo sido constatado como
indício de irregularidade grave o pagamento por serviços não prestados no
contrato PJU 22.065/98.

A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso
Nacional pelo Tribunal de Contas pelo Aviso nº 3.061, de 4 de julho de 2001,
fundamentado no que a LOA/2001, em seu art. 14, § 3º, estatui:

A deliberação da Comissão de que trata o caput
será tomada com fundamento em informações
prestadas pelo órgão responsável ou pelo Tribunal de
Contas da União sobre as medidas saneadoras das
irregularidades apontadas.

Exame das informações remetidas pelo TCU.
O Aviso nº 3.061, supracitado, encaminhou à Comissão Mista cópia do

Acórdão nº 404, de 2001, 1ª Câmara, acompanhado da proposta de decisão
apresentada pelo Relator do feito, auditor José Antônio Barreto de Macedo.

Em relação ao indício de irregularidade grave, anteriormente apontado,
corresponde ao pagamento por serviços não prestados, o qual teria ocasionado
um débito prejudicial ao Erário. O mesmo foi descaracterizado, não se
confirmando o pagamento indevido, conforme a seguir transcrito — portanto, Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, há uma denúncia de que houve prejuízo ao Erário
e depois foi descaracterizado esse pagamento indevido —:

4.3. Análise. Foi solicitado ao DNER a realização
de perícia no trecho da rodovia em questão, de forma a
confirmar a realização dos serviços de pavimentação.
Em resposta, o DNER encaminhou o laudo técnico de
fls. 91/97, acompanhado dos documentos insertos do
volume 2, no qual conclui pela efetiva realização de
serviços pagos à Egesa Engenharia S.A.
4.3.1. Sendo constatada a realização dos serviços, fica
descaracterizado o débito anteriormente identificado
(...)

Assim se pronunciou o eminente Relator, conclusivamente:
2. Após o exame das defesas apresentadas,

restou descaracterizado o débito em questão, porém,
verificou-se a ausência de fidedignidade de tais
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boletins, porquanto ali foram incluídos serviços
manifestamente não-realizados, o que implicou,
também, na falta de lisura das prestações de contas
encaminhadas ao concedente — que, conforme
assinalei no voto que proferi na sessão de 5/12/2000,
aprovou-as e/ou homologou-as com base em
informações inverídicas.

4. Todavia, impõe-se, a meu ver, excluir a
empresa Egesa da responsabilidade que lhe foi
atribuída, por haver sido descaracterizado o débito
inicialmente apontado nos autos.

5. Outra conseqüência da inexistência de débito
é que a jurisdição deste Tribunal deixa de abranger a
referida empresa, de conformidade com o disposto no
art. 5º da Lei nº 8.443, de 1992, pois não utilizou,
arrecadou, guardou, gerenciou ou administrou dinheiro,
bens ou valores públicos, nem deu causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resultou dano ao
Erário.

Conclui-se que houve a medição dos serviços não realizados e sua inclusão
no boletim de acompanhamento, porém não foi efetuado nenhum pagamento
pelos mesmos, não resultando dano ao Erário.

Acolhendo a proposta de decisão apresentada pelo Relator, a 1ª Câmara
da Corte de Contas consignou no item 8.7 do acordo supracitado a inexistência de
indícios de irregularidades na obra em tela:

8.7 - comunicar à Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização do Congresso
Nacional que não mais subsistem os indícios de
irregularidades na execução do Programa de Trabalho
26.782.0230.5704.0024 — Construção de Trechos
Rodoviários do Corredor Leste — BR-482-Conselheiro
Lafaiete (BR-040)-Piranga-Fervedouro, constante do
Anexo V da Lei nº 10.171, de 2001.

Conforme salienta o item 8.7 do Acórdão 404, de 2001, o indício da
irregularidade grave originalmente apontado em auditoria realizada na obra em
tela, consistente no pagamento por serviços não prestados, não se confirmou, não
restando, portanto, nenhum impedimento para que a obra tenha seu reinício,
podendo o contrato, cuja execução foi vedada pela lei orçamentária, voltar a
receber recursos.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do contrato PJU
22.065/98, do âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União na
classificação funcional-programática 26.782.0230.5704.0024 — Construção de
Trechos Rodoviários no Corredor Leste — BR-482-Conselheiro Lafaiete-Piranga-
Fervedouro, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.
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Assinado Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência esclarece a

este Plenário que a leitura desse parecer, efetuado pelo nobre Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, não faz parte do acordo, mas vamos discuti-lo e, dependendo
de como colocarem os Deputados que tenham a discutir seus processos, faríamos
da mesma maneira dos processos anteriores, e, prestados os esclarecimentos,
seria colocado em votação em outro dia. Acho que este é o esclarecimento à
Oposição. No início da reunião foi apresentado um requerimento, mas o nobre
Deputado colocou o pleito de dois itens.

Com a palavra V.Exa., nobre Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Até para esclarecer ao

Deputado Márcio Reinaldo Moreira e à Presidência, S.Exa. já havia externado aqui
o desejo da bancada de oposição de analisar alguns aspectos — inclusive, já
havia conversado sobre isso com o Deputado Sérgio Miranda, que não está aqui,
para fazer-lhe um pedido e à bancada do PT também —, na efusão do nosso
colega, Deputado João Coser, que se retirava para ir ao Espírito Santo, não
percebi pela leitura do requerimento que era a inclusão de dois. Quando falaram
040, eu, de fato, como o Deputado Márcio Reinaldo Moreira já havia externado
essa posição, entendi que era um requerimento de inclusão do Extrapauta nº 2, o
da BR-040.

Depois da leitura, percebi que se tratava do outro. E, por uma série de
razões, gostaríamos que houvesse uma análise mais cuidadosa, mas sem o
intuito de atraso, nem por qualquer outra razão, Deputado Márcio Reinaldo.

Solicito à Presidência colocá-lo no final da pauta. Podemos apreciar o nº
040, que se refere a créditos suplementares, que são mais urgentes, enquanto
amadurecemos sobre o assunto. Caso não seja possível, retornará a semana que
vem, mas fica dado como lido o relatório do Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA  - Sr. Presidente,
gostaria de esclarecer que se trata de um problema administrativo.

Os gestores, que são pessoas ligadas ao DNER e ao DER de Minas
Gerais, já estão administrativamente punidos pelo Tribunal de Contas. Isso faz
parte do relatório. E o próprio Tribunal de Contas já alega, no seu voto, que as
razões iniciais que fizeram com que essa obra ficasse paralisada por mais de um
ano não mais subsistem. Gostaria de deixar isso claro ao Deputado Virgílio
Guimarães, que com zelo e denodo está preocupado com a matéria, mas gostaria
que discutíssemos mais sobre isso. Entretanto, deixo clara a análise que fiz
exatamente na busca de não se perder mais tempo, e uma obra e aquilo que é do
interesse público não serem prejudicados, às vezes, por uma pequena bobagem.
Mas acato humildemente a observação do nobre Parlamentar, e vamos partir para
outra reunião, a fim de colocarmos os pingos nos is e, se for o caso, aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado, quem
sabe se até o final da reunião possamos chegar a um entendimento com o nobre
Deputado Virgílio Guimarães, sempre tão pronto e cordato em todos os casos e
ávido de chegar a um consenso conosco.
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O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra V.Exa. para
relatar o Extrapauta nº 2.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente,
coincidentemente, sou Relator desses dois trechos: Belo Horizonte-Sete Lagoas
ou Santos Dumont-Sete Lagoas.

Tal obra foi objeto de apreciação no âmbito do TCU, oriundo de auditoria
realizada pela Secretaria de Controle Externo do TCU em Minas Gerais, tendo
sido constatado como indício de irregularidade grave o fato da contratada ter sido
autorizada a continuar a obra sem concluir etapas anteriormente iniciadas no
contrato PG 138, de 1994.

A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso
Nacional pelo TCU, fundamentado no que a LOA/2001, em seu art. 14, § 3º,
preceitua o que anteriormente já informei ao Plenário.

Sobre o exame das informações remetidas pelo Tribunal de Contas, passo
a descrever.

O processo relativo à obra sob exame foi examinado pela 1ª Câmara do
Tribunal de Contas da União no final do ano de 2000, sendo julgado na Relação nº
88, de 2000, a qual foi comunicada ao Congresso Nacional pelo ofício supracitado.

Conforme documento também anexo, o aludido processo foi considerado
encerrado em 30 de abril de 2001.

A Relação nº 88, de 2000, foi lavrada nos seguintes termos:
RELATÓRIO DE AUDITORIA.
DECISÃO: a Primeira Câmara, quanto ao

processo a seguir relacionado, com fundamento nos
arts. 1º, incisos I, II e IV; 10, § 1º; art. 43, inciso I da Lei
nº 8.443, de 1992, com os arts. 1º, inciso I, II e VII; 70,
inciso IV; arts. 73 e 79 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução Administrativa nº 15, de 1993, DECIDE,
por unanimidade, determinar o arquivamento do
seguinte processo, sem prejuízo das medidas ou
determinações propostas, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos, bem como comunicar a presente
decisão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

01 - TC 011.080/2000.
Responsável: Genésio Bernardino de Souza e
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -
DNER.

Conforme o aludido ofício encaminhado pelo Secretário da SECEX,
constam dos autos, além de determinações do DNER quanto à administração das
obras da BR-040 no trecho entre Sete Lagoas e Santos Dumont, a seguinte
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informação direcionada à Comissão Mista de Orçamento, referindo-se à
classificação orçamentária constante na Lei Orçamentária para 2000:

2) comunicar à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional que não mais subsistem os indícios de
irregularidades no objeto do Programa de Trabalho
26.782.0230.5725.0001 — Adequação de Trechos
Rodoviários no Corredor Leste - BR-040, Santos
Dumont-Ressaquinha-Belo Horizonte-Sete Lagoas,
constante da Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000.

Voto do Relator.
Conforme salienta a decisão encaminhada pelo TCU à Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, contida em processo relatado pelo
eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues, julgado na Relação nº 88, de 2000,
1ª Câmara, os indícios de irregularidades graves, originalmente apontados quanto
à obra em tela, não mais subsistem, podendo o contrato, cuja execução foi vedada
pela lei orçamentária, voltar a receber recursos públicos federais.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do contrato PG
138/94-00, no âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União de
2001 na classificação funcional-programática 26.782.0230.5725.0019 —
Adequação dos Trechos Rodoviários no Corredor Leste-BR-040-Santos Dumont-
Ressaquinha-Belo Horizonte-Sete Lagoas, na forma do projeto de decreto
legislativo anexo.

Sala de Comissões, 14 de agosto de 2001.
Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Em discussão o parecer do

nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, já havíamos

analisado, e as irregularidades que eram mais facilmente sanáveis foram feitas, e
de fato estamos de acordo com isso. Apenas, Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
não há irregularidade, mas uma inconveniência gravíssima que, espero, esta
Comissão venha a sanar: que essa duplicação vá até a cidade de Curvelo. Tenho
certeza de que esta Comissão vai sanar esse problema nos futuros orçamentos,
porque isso não é uma irregularidade, mas uma grave inconveniência.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Informo ao nobre
Deputado Virgílio Guimarães que o projeto prevê a duplicação da rodovia até o
trevo de Curvelo. Realmente, entre Sete Lagoas e o trevo de Curvelo o volume de
trânsito é imenso. São mais de 30 mil veículos/dia e um número muito grande de
acidentes.

Mas, Sr. Presidente, há mais de 30 milhões na dotação para a duplicação
dessa rodovia. Até hoje não foi liberado um centavo sequer. Até hoje o Ministério
dos Transportes, o Governo Federal não liberaram um centavo sequer para fazer
qualquer coisa este ano.
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Entretanto, quero dar uma boa notícia ao Deputado Virgílio Guimarães.
Conseguimos, ainda com recurso do ano passado, fazer com que o DNER
emitisse o empenho para poder pagar a empresa que está fazendo o projeto para
a obra entre Sete Lagoas e o trevo de Curvelo, a fim de que até o final deste ano
ou início do próximo esse trecho possa ser licitado e ficar habilitado, então, a
buscar recursos.

Portanto, está muito próximo o sonho do Deputado Virgílio Guimarães, e
quero dizer a S.Exa. que estive por três ou quatro vezes, só este ano, apelando ao
Ministério dos Transportes a liberação dos restos a pagar do ano passado para
poder destacar aquele valor à empresa de projetos, que é menos de 600 mil reais.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Muito obrigado, Deputado
Márcio Reinaldo Moreira. Esclareço que essa duplicação da estrada é do Rio de
Janeiro até Sete Lagoas, terra de V.Exa. Curvelo fica logo depois e é a minha
cidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Esta Presidência fica
satisfeita de tomar conhecimento da força do nobre Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, até porque o Paraná — apesar de termos nosso Líder do Governo aqui
— não tem conseguido essas concessões tão grandes.

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Antes, lembro, Deputado

Márcio Reinaldo Moreira — enquanto o Deputado Giovanni Queiroz falar, que
V.Exa. poderá analisar —, que há uma pequena questão detectada agora, que
entrou na extrapauta: a funcional apontada no texto, na pág. 7, no item 2,
embaixo, no parágrafo onde há a transcrição: "2) Comunicar à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que não mais
subsistem os indícios de irregularidade do objeto do programa de trabalho
26.782.0230.5725.0001".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Secretaria já mandou
buscar o Orçamento para que possamos fazer essa aferição.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Parece ser um pequeno erro
que pode ser de digitação. Vamos verificar o que é. De qualquer maneira, fica
registrada a intenção desta Comissão de levar a duplicação dessa importante
rodovia até Curvelo, pois lá há um trânsito congestionadíssimo em um trecho
importantíssimo.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Vou só dar uma colherzinha de

chá a essa conversa dos dois mineiros — e o Deputado Márcio Reinaldo Moreira é
o nosso Líder do PT —: essa briga para terminar trechos rodoviários não interessa
a empreiteiras ou a dirigentes do DNER, porque vão se somando mais dinheiro, as
irregularidades se atropelam e o povo paga por isso. É o caso da Fernão Dias, por
exemplo.
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Há dez anos estamos denunciando irregularidades, preço alto, mas ela
continua. Agora o Presidente da República vai lá, libera mais 130 milhões de reais
para uma obra que está custando 6 milhões de reais o quilômetro.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - O Presidente levou
um empenho de 20 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Só de vinte? E a imprensa
noticiou 130?

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - O custo da obra é
que é 130.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas num trecho de quantos
quilômetros? De 20 quilômetros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Continua com a palavra o
nobre Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - De repente, não interessa muito
às empreiteiras cumprirem essas obras, e o povo fica sofrendo, Deputado Virgílio
Guimarães.

Então, Sr. Presidente, acho que o relatório, de acordo com o Tribunal, tem
de ser aprovado. Temos de liberar para que se construa alguma coisa neste País.
O Tribunal já disse, o nosso Relator já fez a avaliação e concluiu também pela
aprovação e temos de liberar os recursos para tocar a obra, para ver se fazemos
alguma obra neste País, porque as que existem estão acabando. Se não
construirmos mais, amanhã não tem como acabar, porque não há mais obra para
destruir. Vamos construir mesmo um trecho rodoviário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado Virgílio
Guimarães, um esclarecimento da Mesa. Conferido pelo Orçamento, é realmente
019, é como está no PDA, realmente. É 019 mesmo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Mas a informação do TCU
não se refere a um outro trecho? Porque lá são vários trechos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA  - Mas não existe outro
trecho, nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - É um trecho só. É um
trecho só, nobre Deputado. E aqui no original do Diário Oficial...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - E aí fica a pergunta: é o
mesmo trecho? É o mesmo trecho, Deputado Márcio Reinaldo Moreira? O 001 e o
0019?

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Veja bem: isso é
uma tomada de conta. Deve ser do exercício lá de 1990 ou 1991, e mais
recentemente deve ser outro número, mas a essência, o escopo é o mesmo. A
única coisa que variou nesse trecho é que antes era de Santos Dumont até Sete
Lagoas e, mais recentemente, de uns dois anos para cá, Santos Dumont - trevo
de Curvelo. Sete Lagoas deixa de ser uma peça substantiva. A peça substantiva
passa a ser trevo de Curvelo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, a observação do Deputado Virgílio Guimarães tem procedência.
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Inclusive, o Ofício SECEX/Tribunal de Contas também vem com essa incorreção.
Não existe outra. No próprio original do Orçamento V.Exa. verificará isso. Mas
realmente S.Exa. era procedente em sua indagação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Houve uma mudança de
nomenclatura, até pelo esforço conjunto da bancada, de estender essa obra até o
trevo de Curvelo, o que é importantíssimo. Talvez por isso tenha implicado
mudança de numeração, porque houve, por decisão da bancada mineira, a
intenção de alterar ou estender a duplicação.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Até Curvelo.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Exatamente. A duplicação

talvez será até Brasília. Não sei. Seria a 040, que vai até o trevo de Curvelo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - O consultor está aqui.

Vamos ouvi-lo. (Pausa.)
Nobre Deputado Virgílio Guimarães, o assessor nos esclarece que isso aqui se
referia ao Orçamento de 2000, onde o funcional era 01, realmente. Agora em
2001, não. Agora é 019. O.k.? Esclarecida a dúvida.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - É exatamente isso.
Aproveito para dizer o seguinte: quem é de Minas está mais ou menos consciente.
O trecho grave da duplicação era Belo Horizonte-Sete Lagoas. Depois, Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, a Rio-Bahia foi deslocada exatamente para dentro
da 040. Então, o trânsito quintuplicou. A BR-040 duplicada — são 70 quilômetros
— melhorou muito, porque é um trecho acidentado. Mas existe um outro trecho
hoje, de 30 quilômetros, que é crítico. E é exatamente onde chega em Curvelo.
Então, Sete Lagoas deixa de ser uma peça substantiva e passa a ser Curvelo,
terra do nosso querido Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Esclarecido o assunto e
encerrada a discussão.

Vou submeter o relatório à votação.
Os Srs. Deputados que aprovam o relatório do nobre Deputado Márcio

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

encontram.
Aprovado.
Conforme o disposto na alínea "c", do inciso V, do art. 26, da Resolução nº

2, de 1995, fica aberto o prazo de sete dias, de 17 a 23 de agosto, para
apresentação de emendas ao projeto de decreto.

Há um requerimento sobre a mesa do nobre Deputado Ricardo Barros:
Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão na

ordem do dia desta reunião dos relatórios apresentados
aos PLs nº 21, 24 e 25, de 2001.

Sala das Comissões, dia 16 de agosto de 2001.
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Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros, que representa a Liderança do
Governo nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, os três créditos
foram distribuídos desde o início da reunião para as Lideranças, e os três
pareceres são nos termos do projeto — inclusive o Senador Nabor Júnior aqui
está para relatar o projeto. Creio que, dessa forma, podemos avançar nos
trabalhos da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Submeto o requerimento à
apreciação do Plenário.

Tem a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, acabo de tomar

conhecimento do projeto, e não houve tempo para uma avaliação detalhada a
respeito do assunto, o que é necessário. Inclusive, disponho aqui de um parecer
contrário feito pela assessoria do partido.

Não estudei o assunto, o que gosto de fazer antes que os projetos sejam
votados. Mas, como o projeto em questão não estava em pauta, não me preocupei
em fazê-lo. Por isso, solicito que o mesmo seja incluído na próxima pauta. Incluir o
assunto em uma pauta extraordinária é difícil porque precisamos estudar
atentamente os projetos; afinal, as conseqüências são nossas. Nem sempre a
assessoria tem condições de dar um parecer adequado às pressas. Desejo dispor
de maior tempo para estudar o assunto. Solicito que o projeto seja votado na
próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Não havendo acordo, estão
retirados de pauta os três itens solicitados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

apenas esclarecer a posição do PT. Desde ontem, houve o anúncio de que essas
matérias seriam propostas. Creio que o Deputado Giovanni Queiroz tem toda a
razão; já que S.Exa. foi colhido de surpresa e sem os estudos necessários, o
assunto não pode ser votado por uma Comissão que tem essa responsabilidade.

Quero apenas que todos saibam que o PT também segue o mesmo critério,
mas havíamos sido alertados para o fato de que os Relatores tinham entregue os
seus relatórios desde ontem, quando pegamos os avulsos. Por isso, hoje
pudemos fazer os estudos.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Isso é verdade, mas o assunto
não constava da pauta.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Por essa razão, concordamos
com o requerimento de inclusão do assunto em pauta. Entretanto, uma vez que o
Deputado Giovanni Queiroz não foi avisado, nada tenho a opor quanto ao
adiamento. E que isso sirva de lição para que, em outras ocasiões, todos sejam
devidamente avisados e com a antecedência necessária à realização dos estudos.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Que as matérias a serem
votadas de fato constem da pauta. É mais fácil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Atendendo à ponderação
do nobre Deputado Giovanni Queiroz, esta Presidência retira de pauta os três
itens solicitados pelo nobre Deputado Ricardo Barros.

É necessário recomendar que, nos casos de acordo, todas as Lideranças
sejam contatadas, a fim de que evitemos problemas como este. Isso é de extrema
importância.

A Presidência comunica ao Plenário que a Mensagem nº 254, que seria
relatada pelo nobre Deputado Neuton Lima, não será discutida hoje pelas mesmas
razões, e ficará pendente para a próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.


