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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não havendo quorum  no

Senado Federal e estando ainda em curso a Ordem do Dia na Câmara dos

Deputados, fica adiado o início desta reunião para as 19h. Caso não seja possível

a realização da reunião nesse horário, marcaremos outra para quinta-feira, às 9h.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das

matérias constantes das Pautas nºs 12 e 13, de 2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que as pautas com os respectivos itens

estão disponíveis na Mesa de trabalho. Solicito a V.Exas. a gentileza de se

dirigirem à Mesa para obterem o material.

Peço aos Srs. Parlamentares que ainda não assinaram o livro de presença

que o façam, por favor.

Apreciação das atas da 7ª reunião de audiência pública, realizada no dia 22

de agosto de 2001; da 8ª reunião ordinária, realizada nos dias 19 e 20 de junho de

2001; e da 13ª reunião ordinária, realizada nos dias 21 e 23 de agosto de 2001.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço vista da ata

da reunião de audiência pública com o Ministro Pimenta da Veiga.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A reunião de audiência

pública com o Ministro Pimenta da Veiga foi a do dia 22 de agosto.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não recebi cópia dessa ata e

quero examiná-la.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deputado, não é possível

obter vista de ata.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Então vou votar contra a ata e

pedir verificação.

Aproveito para pedir a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Pela ordem, concedo a

palavra ao Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, ainda não vi as

notas taquigráficas da reunião, mas sei que depois da minha saída um Deputado

dirigiu a V.Exa. uma questão de ordem pedindo que fossem retiradas das fitas

gravadas — esta foi a expressão usada pelo Deputado Basílio Villani, com o apoio

de um Deputado do PSDB de Minas Gerais — algumas expressões que usei na

minha intervenção.

Antes de mais nada, quero esclarecer, Sr. Presidente, que nunca, nesta

Comissão, agi de forma agressiva ou infundada com os nossos depoentes, apesar

de muitos que aqui compareceram haverem merecido, talvez, uma interpelação

mais ríspida.

A parte que S.Exas. pediram para ser censurada referia-se aos recursos do

FUST. Um relatório que estava na página da ANATEL dava conta de que o FUST

teria arrecadado 215 milhões, e na página do SIAFI, na conta única, havia 30
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milhões a menos. Os recursos não batiam. Tanto era consistente a minha

interpelação que no outro dia, às 11h, a ANATEL fez o depósito na conta única. A

expressão que utilizei — “sumiram” — era objetiva. Num relatório havia um

determinado montante; em outro, que é o da conta única, que tem disponibilidade

no SIAF, não havia esses recursos.

Sr. Presidente, aí o feitiço se vira contra o feiticeiro. Ao pretenderem

censurar um colega — evitar que a TV Câmara  e a TV Senado  divulgassem a

intervenção de um colega nesta Comissão —, os Deputados, que são do mesmo

partido do Ministro Pimenta da Veiga, talvez orientados por assessores do próprio

Ministro, conseguiram efeito contrário: houve repercussão coletiva dessa censura.

Recebi solidariedade, no plenário, de Parlamentares de outros partidos, de

Líderes, porque isso é inusitado. Tenho o pronunciamento do Presidente da Casa,

que não admite censura nos meios internos de comunicação, não admite censura

em nenhuma gravação.

O que ocorreu, infelizmente, Sr. Presidente, foi que V.Exa. acatou a

questão de ordem. É isso que está na gravação. Por isso, devemos votar essa ata

depois que tivermos as notas taquigráficas dessa reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Sérgio

Miranda, V.Exa. realmente havia se retirado do plenário. O nobre Deputado Basílio

Villani, com posterior apoio do Deputado Danilo de Castro, solicitou que fosse

retirada a expressão “sumiu com o dinheiro”, e não foi o que V.Exa. havia dito.

V.Exa. disse: “sumiu o dinheiro”.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Retirado de onde, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Estou tentando esclarecer,

se V.Exa. me der tempo.

Solicitaram que retirasse das notas taquigráficas...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não foi das notas taquigráficas,

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Se V.Exa. contestar, eu

não poderei concluir, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Mas V.Exa. não está falando de

acordo com a realidade dos fatos. Eles não falaram isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deixe-me esclarecer.

Solicitaram que retirasse da televisão, e eu acatei apenas o pedido para retirada

das notas taquigráficas, da expressão “sumiu com o dinheiro”. Jamais poderia

determinar que fosse retirada da televisão a expressão usada por V.Exa., porque

não tenho alçada para isso. Não nos cabe fazer censura, e eu jamais o faria. Por

isso, quero esclarecer a V.Exa. que apenas acatei o pedido para que a expressão

“sumiu com o dinheiro” fosse retirada das notas taquigráficas, o que é de minha

competência, como Presidente da Comissão. E aqui está a Secretária Myrna, com

quem conversamos na hora. Ela nos sugeriu retirar a expressão apenas das notas

taquigráficas. Jamais falei com qualquer setor da Casa em relação à televisão,

porque não tenho competência para isso. Não estou aqui como censor, nobre
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Deputado Sérgio Miranda. Eu aceitei suas ponderações e quero que V.Exa.

também aceite as minhas. V.Exa. levantou uma questão de ordem e eu a estou

respondendo. Eu acatei apenas o pedido de retirada da expressão das notas

taquigráficas. Fique tranqüilo quanto a isso.

Inclusive, o jornal O Estado de S.Paulo publicou matéria, no dia posterior a

essa reunião, em que V.Exa. afirma que eu mandei retirar essa expressão da

televisão, o que não é verdade. Ninguém me perguntou isso. Então, esclareço a

V.Exa. que foi apenas em relação às notas taquigráficas que eu acatei a

solicitação do nobre Deputado Basílio Villani, com o apoio do nobre Deputado

Danilo de Castro. Jamais falei com quem quer que seja sobre a televisão.

Espero ter esclarecido a V.Exa. quanto a isso, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, proponho a

V.Exa. seja suspensa a votação da ata da reunião do dia 22, até recebermos as

notas taquigráficas. Aí então a votaremos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Acato a sugestão de

V.Exa., nobre Deputado Sérgio Miranda, se V.Exa. concordar — caso contrário, eu

a submeterei ao plenário — que seja apenas a ata da 7ª reunião de audiência

pública, realizada no dia 22 de agosto de 2001. Apreciaremos as atas da 8ª

reunião ordinária, realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2001, e da 13ª reunião

ordinária, realizada nos dias 21 e 23 de agosto de 2001.
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Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por

haverem sido distribuídas antecipadamente, com exceção da ata 7ª reunião de

audiência pública, realizada no dia 22 de agosto de 2001.

Em votação. (Pausa.)

Declaro aprovadas as atas da 8ª reunião ordinária, realizada nos dias 19 e

20 de junho de 2001, e da 13º reunião ordinária, realizada nos dias 21 e 23 de

agosto de 2001.

Expediente.

Correspondência interna recebida.

Expediente justificando ausência às reuniões, deferido pela Presidência:

Ofício nº 517, de 23 de agosto, do Deputado Neuton Lima, justificando sua

ausência à reunião do dia 23 de agosto.

Correspondência externa recebida.

Aviso/SGS encaminhado pelo Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de

Contas da União, Ministro Marcos Vinícius Vilaça: Aviso nº 4.760, de 22 de

agosto, encaminhando cópia do Acórdão nº 519, de 2001, sobre auditoria

realizada nas obras da BR-364/AC e do anel viário de Rio Branco, trecho Rio

Branco/Cruzeiro do Sul, Subtrecho Contorno Rodoviário de Rio Branco e Terceira

Ponte de Rio Branco.

Avisos/SGS encaminhados pelo Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de

Contas da União, Ministro Adylson Motta: Avisos nºs 4.743, de 17 de agosto,



14

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

encaminhando cópia do Acórdão 463, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras da

Adutora Agreste Trairi, no Rio Grande do Norte; 5.078, de 22 de agosto,

encaminhando cópia da Decisão 187, de 2001, sobre auditoria realizada no Perímetro

de Irrigação Pirapora/MG, de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento

dos Vales do São Francisco e Parnaíba.

Avisos/SGS encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Humberto Souto: Avisos nºs 4.566, de 15 de agosto, encaminhando cópia da

Decisão nº 565, de 2001, sobre auditoria realizada na Administração das Hidrovias da

Amazônia Oriental; 4.576, de 15 de agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 563,

de 2001, sobre auditoria realizada na obras de pavimentação de 112,8 quilômetros,

entre Santana do Araguaia e a divisa entre o Pará e Mato Grosso; 5.009, de 22 de

agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 598, de 2001, sobre auditoria realizada

nas obras de construção do Terminal de Contêineres do Cais do Caju, no Estado do

Rio de Janeiro; 5.010, de 22 de agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 599, de

2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção da duplicação da  BR-101/RJ

e de construção de acessos rodoviários ao Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro;

5.011, de 22 de agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 600, de 2001, sobre

auditoria realizada nas obras de expansão do sistema de trens urbanos de Porto

Alegre, trecho Assis Brasil – Centro – Azenha; 5.012, de 22 de agosto, encaminhando

cópia da Decisão nº  601, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção

de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL (BR-285/RS); 5.014, de 22 de

agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 606, de 2001, sobre auditoria realizada
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nas obras de derrocagem do Porto de Fortaleza, Ceará; 5.015, de 22 de agosto,

encaminhando cópia da Decisão nº 611, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras

de construção de trechos rodoviários no Corredor Leste (BR-482/MG), Conselheiro

Lafaiete (BR-040), Piranga, Fervedouro; 5.016, de 22 de agosto, encaminhando cópia

da Decisão nº 614, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de adequação de

trecho rodoviário no Corredor Leste (BR-101/ES), trecho Perímetro Urbano de

Linhares, Contorno de Vitória; 5.017, de 22 de agosto, encaminhando cópia da

Decisão nº 616, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção de

trechos rodoviários no Corredor Nordeste, BR-101, entre Natal e Touros, no Rio

Grande do Norte; 5.018, de 22 de agosto, encaminhando cópia de Decisão nº 618, de

2001, sobre auditoria realizada nas obras do Perímetro de Irrigação no Vale do Iuiu,

na Bahia; 5.019, de 22 de agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 625, de 2001,

sobre auditoria realizada nas obras do Contorno Noroeste, de Goiânia, em Goiás;

5.023, de 22 de agosto, encaminhando cópia da Decisão nº 608, de 2001, sobre

auditoria realizada nas obras de construção de viadutos no Corredor

Araguaia/Tocantins, BR-316, Pará.

Comunico aos senhores membros a composição do Comitê de

Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira de 2001(Parlamentar por

partido e Unidade da Federação): Senador Amir Lando, PMDB-RO; Senador Carlos

Bezerra, PMDB-MT; Senador Tião Viana, PT-AC; Deputado Antônio Carlos Konder

Reis, PFL-SC; Deputado Basílio Villani, PSDB-PR; Deputado Giovanni Queiroz, PDT-
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PA; Deputado Pedro Novais, PMDB-MA; Deputado Sérgio Miranda, PCdoB-MG.

Existe uma vaga pertencente à Câmara dos Deputados, que corresponde ao PPB.

Ordem do Dia.

Pauta nº 12.

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ  – Deputado Sérgio Miranda,

V.Exa. foi citado como PMDB de Minas Gerais. É isso mesmo? (Pausa.)

PCdoB. Era o que eu sabia.

Presidente, é preciso corrigir: o Deputado Sérgio Miranda é PCdoB, Minas

Gerais.

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

Sérgio Miranda.

Ordem do Dia.

Pauta nº 12.

Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias:

Item 1. Projeto de lei nº 18/2001-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$

700.000,00, para os fins que especifica”.

Relator: Deputado Olavo Calheiros.

Foi apresentada uma emenda ao projeto.

O voto é favorável, nos termos propostos no projeto.

Com a palavra o Relator. (Pausa.)

O nobre Deputado Olavo Calheiros não se encontra presente.
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Vamos chamar os Relatores que estão presentes, para que possamos

inverter a ordem e dar seqüência à reunião.

O Senador Mozarildo Cavalcanti, Relator do Projeto de lei nº 21, de 2001,

também não se encontra presente, assim como os Senadores Antero Paes de

Barros e Nabor Júnior.

Item 5. Relatório referente à autorização de execução orçamentária de

contrato relativo ao apresentado ao Subtítulo nº 26.782.0230.5704.0024 —

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste (BR-482/MG), Conselheiro

Lafaiete (BR-040), Piranga, Fervedouro, da Unidade Orçamentária nº 39.201 —

DNER.

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

Voto: pela autorização da execução do contrato PJU nº 22.065/88, no

âmbito da dotação orçamentária consignada no Orçamento da União para 2001,

na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.

O relatório já foi apresentado pelo nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira

na última reunião.

A matéria está em discussão.

Com a palavra o nobre Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Sr. Presidente,

gostaria de encaminhar o voto para reavivar a memória das Sras. e dos Srs.

Parlamentares, como também para fazer uma alusão ao que V.Exa. acaba de ler.
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Trata-se de correspondência do Ministro Presidente Humberto Souto, do

Tribunal de Contas da União, do dia 22 de agosto, aprovando, sem quaisquer

restrições, esse projeto do trecho rodoviário no Corredor Leste — Conselheiro

Lafaiete, Piranga, Fervedouro —, recomendando ainda que se elaborem os

projetos básicos executivos para as obras especiais a serem executadas no

contorno na cidade de Conselheiro Lafaiete, na BR-482, tendo em vista o disposto

no art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.636, de 1993, e se dê início aos processos de

desapropriação de áreas pertencentes a particulares com vistas a possibilitar a

execução das obras de implantação e pavimentação do contorno da cidade de

Conselheiro Lafaiete.

Portanto, ao dar ciência à Comissão de Fiscalização e ao Tribunal que

motivou o indício de qualquer irregularidade, dando-nos esse certificado, S.Exa.

endossa plenamente o nosso voto e o nosso parecer, para que se libere, no

âmbito da dotação consignada ou de qualquer outra, esse trecho para sua

execução imediata.

Muito obrigado.

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

Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, já discutimos

esse projeto aqui. As irregularidades foram sanadas, o pagamento foi feito. Trata-

se de obra feita sob a administração do Departamento de Estradas de Rodagem

de Minas Gerais, conveniado com o Departamento Nacional de Estradas de



19

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

Rodagem. Verificou-se que determinada etapa da obra não havia sido executada

— parece-me que uma segunda camada de asfalto. Essa irregularidade foi

sanada posteriormente. Portanto, não há mais qualquer irregularidade. Segundo o

que se disse aqui, foi aplicada uma multa aos dirigentes do DER — que nem são

mais dirigentes; portanto, são ex-dirigentes — que, à época, haviam encaminhado

o relatório sem essa observação. Isso foi acolhido.

Sr. Presidente, quero apresentar uma questão conceitual. A bancada do

PT, posteriormente, ainda vai se debruçar sobre o assunto. Até o momento, temos

votado como votaremos agora; ou seja, sanada a questão, o entendimento é o de

que a obra continua, inclusive com a empreiteira que nela trabalha. Apenas

retomam-se os trabalhos. Mas surgiu uma dúvida, que quero esclarecer, até

porque não sei qual será o futuro posicionamento do PT em casos como esse.

Havendo irregularidade, mesmo depois de solucionada a questão, cabe ou não

uma nova licitação, pelo fato de a empresa ter, de alguma maneira, recebido o

pagamento antes de executar a tarefa?

Essa é uma questão que estamos apenas registrando. Mesmo porque, até

o momento, o entendimento foi o de que, uma vez sanado o problema, a obra

continua normalmente. Eu queria apenas fazer esse registro. Nós nos debruçamos

sobre o assunto e constatamos que o problema está resolvido; portanto, não

existe mais. Mas queremos apenas nos resguardar para uma tomada de posição,

e o faremos à luz de uma discussão política e de orientação geral que a bancada

do PT, oportunamente, trará a esta Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Virgílio

Guimarães, a Presidência aguarda um pronunciamento do PT sobre a ponderação

levantada por V.Exa., para que possa analisá-lo de maneira mais objetiva.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – No que se refere a esse

caso, não vamos criar obstáculo, até porque não criamos em outros, no passado,

mas estamos nos resguardando para tomar uma posição diferente a partir da

nossa discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Continua em discussão o

relatório do nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, vamos submetê-lo à votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Deputado

Márcio Reinaldo Moreira permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com a abstenção da bancada do PT.

Em votação no Senado Federal.

Os Senadores que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Questão de ordem, Sr. Presidente.

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

Neuton Lima.
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O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Sr. Presidente, faço um requerimento

a V.Exa. solicitando a inversão da pauta...

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

tomamos essa decisão. Daremos preferência aos Relatores que estiverem no

plenário.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Sr. Presidente, o item nº 8...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Quero primeiro concluir o

processo de votação em curso. Em seguida, concedo a palavra a V.Exa.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O relatório conclui por um

projeto de decreto legislativo.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.)

O relatório conclui por um projeto de decreto legislativo.

Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.)

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

02, de 1995, do Congresso Nacional, fica aberto o prazo de sete dias para a

apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo. O prazo vai de 29 de

agosto a 4 de setembro.

Estou submetendo ao Plenário questão de ordem levantada pelo nobre

Deputado Neuton Lima. Nós daríamos seqüência à votação com os nobres

Relatores que se encontram presentes.
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O Senador José Coelho encontra-se presente em plenário. Indago a S.Exa.,

tendo em vista a ponderação do nobre Deputado Neuton Lima, de que tem

necessidade de se retirar da reunião, se poderemos alterar a pauta. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Sr. Presidente,

questão de ordem.

SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Gostaria de saber se

o parecer apresentado, sobre a BR-482, está aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Foi aprovado. Está no

prazo de emendas, até o dia 4, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deputado Neuton Lima,

vamos dar a palavra ao nobre Senador, que já vem aqui pela terceira ou quarta

vez para apresentar seu relatório.

Item 6. Relatório referente à autorização de execução orçamentária de

contrato relativo ao apresentado ao Subtítulo nº 18.544.0515.1851.0123 —

Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica — Adutora do

Oeste, no Estado de Pernambuco, constante do Quadro V da Lei nº 10.171, de 5

de janeiro de 2001.

Relator: o nobre Senador José Coelho.
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Voto: pela autorização da execução orçamentária consignada no

Orçamento da União para 2001, na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.

Com a palavra o nobre Senador José Coelho.

O SR. SENADOR JOSÉ COELHO – Sr. Presidente, voto pela autorização

da execução orçamentária consignada no Orçamento da União para 2001, na

forma do projeto de decreto legislativo apresentado, sobretudo porque o Tribunal

de Contas não põe qualquer óbice à celebração do convênio entre a União e o

Estado de Pernambuco para prosseguimento das obras da Adutora do Oeste de

Pernambuco, desde que o ajuste a ser celebrado não preveja futuro ressarcimento

de recursos da União em razão da contrapartida do Estado de Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o relatório

do nobre Senador José Coelho.

Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, no decreto

legislativo apresentado no relatório do nobre Senador José Coelho há uma série

de condições.

Por exemplo, ele estabelece:

Art. 1º

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

a) o convênio a ser celebrado não deverá prever futuros

ressarcimentos de recursos da União, em razão da
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contrapartida do Estado, devendo ser observada, entre

outros dispositivos legais pertinentes, a IN/STN n.º

01/97;

b) somente se procederá à licitação dos Lotes 2 e 3 da

Adutora após a completa revisão das planilhas de

custos dos referidos lotes, em preços e quantitativos,

encaminhados os resultados dos trabalhos ao Tribunal

de Contas da União.

A questão que apresento, Sr. Presidente, também nesse caráter, é a

seguinte: por que não fazer primeiro a revisão das planilhas para depois

considerar a obra em condições? Por que termos esse grau de condicionamento

no decreto legislativo antes mesmo de essas medidas serem tomadas? Faço essa

pergunta ao Senador José Coelho, porque isso nos pareceu desnecessário. Por

que não solucionar primeiro essas indicações que S.Exa. apresenta, para que

depois, à luz das decisões já tomadas, com o realinhamento de preços já feito,

possamos tomar uma decisão mais segura?

A Comissão está sendo um tanto quanto atropelada pela quantidade de

decretos legislativos dispondo sobre obras com indícios de irregularidades.

Precisamos ter bastante segurança antes de tomar uma decisão. Esse é o

questionamento que apresento.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  – Para contraditar.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Contraditar o

questionamento? É para explicar.

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

permitida a contradita. Peço a V.Exa. que se inscreva para se manifestar.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Então, V.Exa. me explique.

Eu fiz um questionamento, uma pergunta.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  – (Intervenção ininteligível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – V. Exa. pode se inscrever

para depois discutir o relatório.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  – Queria esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Apartear não é contraditar,

nobre Deputado Clementino Coelho. Não é contradita, não é permitido. O nobre

Deputado está discutindo o relatório do Senador. V.Exa. se inscreva depois para...

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Está inscrito V. Exa.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Peço que ele se inscreva

para me responder. Poderia ser assim, sem problema.

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

Clementino Coelho, concederei a palavra a V.Exa. para discutir, mas antes quero

esclarecer ao nobre Deputado Virgílio que, segundo o costume e a tradição da

Comissão, quando chegam os relatórios do TCU, são encaminhados à assessoria,
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que verifica se há alguma irregularidade. Depois eles são encaminhados aos

Relatores, para que se pronunciem.

As ponderações de V.Exa. são procedentes, mas é necessário que se

provoque isso para uma normatização. Não há uma norma sobre isso na

Comissão, o que considero um erro. Realmente, V.Exa. tem razão. Poderia ser

dessa forma, para que tivéssemos mais tranqüilidade, mas não é o caso, não há

essa norma. Esclareço ainda a V.Exa. que é necessário realmente que esta

Comissão trabalhe com mais segurança sobre os encaminhamentos que vêm do

Tribunal de Contas.

Com a palavra o nobre Deputado Clementino Coelho, para discutir o

relatório do Senador.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, tentarei

explicar ao Deputado Virgílio Guimarães que essa obra é de muita importância

para uma das regiões mais pobres do País, que tem pago um preço muito alto em

razão das irregularidades que vêm acontecendo.

Houve um esforço muito grande por parte do Governo e de toda a bancada

de Pernambuco até para poder recuperar a própria imagem do Governo Federal, e

foi encontrada uma solução legal. O Estado está aportando o dinheiro da obra,

porque a União está proibida de fazê-lo em razão de irregularidades.

Então, estamos dissecando essa parte podre do passado, que vai continuar

sendo investigada, mas o povo não pode ficar esperando por questões

burocráticas. Essa obra, nobre Deputado, arrasta-se há quinze anos. Essa água
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não é para irrigação, mas para a sobrevivência da população; é água para beber,

água potável de qualidade.

Toda a engenharia jurídica foi feita dentro das normas da lei, e está previsto

que só se vai liberar dinheiro... O que estamos querendo é celeridade, porque o

dinheiro já está aparteado no Tesouro de Pernambuco por conta da venda da

CELPE. Uma das prioridades da alocação desses recursos foi retomar essa obra.

Pernambuco não pode mais esperar a tramitação burocrática legal do TCU

ou de quem quer que seja para esclarecer as irregularidades. Dissecamos o tumor

que estava podre, que será passível de investigação, quem tiver de ir preso irá,

mas a obra tem de continuar, porque o povo não pode continuar esperando água

para beber por causa da burocracia. Além disso, o dinheiro não é federal, mas

estadual. Se cumprirem as planilhas e fizerem tudo direito, haverá o ressarcimento

daquela contrapartida de uma obra federal.

Peço a compreensão de todos, porque essa obra é de suma importância

para a região mais pobre do Nordeste.

Muito obrigado.

(Não identificado) – E são doze Municípios, Sr. Presidente.

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

Deputado Antônio Carlos Konder Reis para discutir. (Pausa.)

V.Exa. abre mão da sua inscrição?
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Não, Sr.

Presidente. Pedi a palavra para obter o avulso, mas já fui à Mesa e o consegui.

Obrigado.

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

Deputado Osvaldo Coelho, para discutir o parecer do Senador.

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO – Sr. Presidente, uso da palavra

para dizer aos colegas que há semanas este relatório encontra-se à disposição

para conhecimento de todos. Quero também dizer ao nobre Deputado Virgílio

Guimarães que este relatório tem o apoio do Tribunal de Contas da União...

(Não identificado)  – Sr. Presidente, não estamos ouvindo absolutamente

nada aqui atrás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deputado Osvaldo Coelho,

a Presidência solicita a V.Exa. que fale no microfone, para que sua intervenção

possa ser gravada.

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO – Sr. Presidente, quero apenas

dizer ao nobre Deputado Virgílio Guimarães que no Nordeste chamamos essa

obra de obra de Santa Ingrácia: ela começa, mas ninguém sabe quando termina.

Existe dotação federal, existe aporte de recursos do Governo do Estado, ela

está toda respaldada numa cuidadosa manifestação do Tribunal de Contas da

União. Então, solicito a V.Exa. que faça uma reflexão, usando as palavras do

Deputado Clementino Coelho, no sentido de que essa água é para matar a sede.
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O Nordeste todo, sobretudo Pernambuco, está em estado de emergência.

Não há água para matar a sede das pessoas, a sede humana! Qualquer

protelação implicará perda de dotação, porque essa obra ainda vai ser submetida

a licitação pública. Ela deve começar no final do ano para ver se ainda

aproveitamos esse recurso. De forma que qualquer posição contrária ao relatório

do Senador José Coelho poderá ser perversa para populações que não têm nada

a ver com os desmandos do passado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Osvaldo

Coelho, esta Presidência entendeu a preocupação do Deputado Virgílio

Guimarães, que não é contra o relatório. Apenas S.Exa. pondera que a Comissão

tem de se ater a mais detalhes nos cuidados com relação a esse volume que tem

vindo do Tribunal de Contas da União. O nobre Deputado Virgílio Guimarães —

pelo menos a Presidência assim o entendeu — não se posicionou contra. S.Exa.

levanta essa grande preocupação, que eu também, no exercício da Presidência,

tenho muitas vezes.

Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Apenas para esclarecer a

posição do PT. Tivemos uma discussão aqui e vamos adotar o mesmo critério.

Neste caso, a exposição do Deputado Clementino Coelho acentuou a nossa

preocupação. S.Exa. foi muito claro, fez um pronunciamento extremamente

honesto, dizendo que há uma parte podre, que S.Exa. chamou de tumor, que foi

isolada, e está aguardando que seja completamente decifrada. É claro que, a



30

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

rigor, isso poderia até induzir a um voto diferente, mas, evidentemente, levando

em conta a importância da obra, essa questão toda, a nossa bancada vai se

abster de votar. A primeira orientação — até havia comunicado isso ao Deputado

Ricardo Barros — seria a retirada de pauta, mas vamos manter isso até para fixar

uma posição.

No caso, a situação não é exatamente igual à outra, porque na primeira

havia uma irregularidade, que foi sanada. No caso anterior estava sanada,

acabou. Temos uma dúvida sobre se não deveria haver algum tipo de punição;

como outros diretores pagaram multa, se a empresa não estaria sujeita a perder

essa obra, a ser novamente licitada. Essa é a dúvida que fica. No caso dessa

obra, nem todas as questões estão sanadas. O próprio relatório e o decreto

legislativo deixam isso claro. Evidentemente, pela questão levantada, arrumou-se

uma maneira de dar continuidade a uma obra enquanto se mantém, digamos, no

freezer  essa questão que ainda não foi solucionada. Isso provocaria uma dúvida

até mais acentuada nesse caso, em que pese ser uma obra, quem sabe, até mais

importante, com um alcance social até maior do que o da obra anterior, que era

uma rodovia em Minas Gerais.

Nesse sentido, a bancada do PT vai se abster, para não atrapalhar. Não

queremos criar essa dificuldade, mas antes acentuar que há um certo desconforto

da nossa parte, e acabamos votando sempre da maneira a que somos

compelidos, um pouco a contragosto.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Deputado Alberto Goldman para discussão do relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, Srs.

Deputados é preciso ficar claro qual o limite da nossa competência, qual o limite

da nossa atribuição. O sistema de controle da União não é de controle de

auditorias para uma decisão do Plenário sobre o processo em si, sobre a licitação,

sobre as irregularidades ou não do processo licitatório ou do andamento desse

processo. Por isso, no Brasil, o processo é diferente de muitos países do mundo,

porque aqui não existe somente um processo de auditorias, mas também um

Tribunal de Contas que toma decisões, que avalia todos os aspectos da licitação,

do processo licitatório, enfim, os aspectos jurídicos.

Ao Congresso Nacional, eu diria, não cabe a competência de entrar no

mérito e avaliar, do ponto de vista jurídico, uma série de questões que estão

postas. Para isso temos um órgão auxiliar, que nos dá uma informação final, na

qual nos baseamos, sob a responsabilidade daquele órgão de controle. Isso se dá

não porque nós não assumamos a responsabilidade final, mas porque não temos

em mãos os elementos suficientes para adotar uma postura diferenciada daquela

que está exposta pelo Tribunal de Contas. Dentro dos limites da nossa

competência, se foram sanadas as questões, se existe uma série de imposições

feitas pelo Tribunal de Contas, se há administradores locais, o que nos cabe dizer

é: podemos liberar o recurso para dar continuidade ao andamento da obra.
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Isso não quer dizer que tudo aquilo que vai ocorrer daqui para frente seja

regular, mas não nos cabe fazer esse controle. Continua cabendo ao Tribunal de

Contas o controle do andamento futuro da obra em todas as decisões tomadas

pelo órgão adequado que está tocando o empreendimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Concedo a palavra ao Sr.

Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, a bancada

do Nordeste foi responsável pela manutenção do DNOCS, que tem sido objeto de

seguidas irregularidades. Tanto ele é fundamental que a solução, parece-me,

exclui o DNOCS. Ou seja, o DNOCS está sendo visto como o mau. Talvez a

bancada do Nordeste tenha de rever sua posição no que se refere ao DNOCS.

Trata-se de uma instituição que não consegue realizar o que o Congresso

Nacional lhe autoriza.

Portanto, essa é uma decisão que, além de considerar o DNOCS inabilitado

para exercer a sua função, não pode, como bem disse o Deputado Alberto

Goldman, transformar-nos em responsáveis pela execução da obra. É de se

desejar que o curso da obra, daqui para frente, seja regular, mas não poderemos

ser responsáveis por ela.

O Senador José Coelho mostra sua força lutando pelo projeto, assim como

seu opositor. Esse é um projeto em que os Coelho mostram todo o vigor na

política do semi-árido pernambucano. Para mim, essa é a demonstração de um

DNA político importante: eles fazem política lutando pelo interesse das pessoas
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que representam, seja na esquerda, como é o caso do Deputado Clementino

Coelho, seja no centro ou em qualquer posição.

Vou votar em homenagem à luta dos Deputados pernambucanos — alguns

do meu partido; outros, não —, com o reforço do Coelho baiano, o Deputado Nilo

Coelho, que está aqui para apoiar, mas acho que temos de tomar muito cuidado.

No fundo, estamos dando força ao Tribunal de Contas, que antes dava o parecer e

as coisas andavam. Esse procedimento da Comissão é importante, mas não pode

ser lido como coonestação. Não podemos assumir responsabilidades que não são

nossas. Estamos no limite do relatório — não vou além do limite do relatório —, e

louvo a posição do Tribunal de Contas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não havendo mais quem

queira discutir a matéria, vou colocá-la em votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Senador José

Coelho permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com a abstenção da bancada do PT.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Relator

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

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

02, de 1995, do Congresso Nacional, fica aberto o prazo de sete dias para
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apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo — de 29 de agosto a 4

de setembro.

Item 7. Relatório sobre o cumprimento do disposto no Decreto Legislativo nº

8/99-CN, que autoriza a execução orçamentária da dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União para 1999, do Subprojeto nº 16.088.0537.1204.0662 –

BR-342/MG – Araçuaí – Salinas, da Unidade Orçamentária nº 39.201 – DNER.

Relator: Deputado Giovanni Queiroz.

Voto: pelo arquivamento da matéria, em virtude do atendimento às

determinações do Decreto Legislativo nº 8/99-CN.

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz para proferir seu

relatório.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço tolerância

à Casa para que eu leia uns quatro parágrafos do relatório, porque isso

simplificaria na conclusão do voto.

Por meio de ofício, o Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, ilustre Deputado Alberto Goldman, honrou-nos com a

designação para relatar esta matéria.

O Subprojeto Araçuaí-Salinas, a cargo da Unidade Orçamentária nº 39.201,

teve sua execução vedada pelos §§ 2º, 3º e 4º do art. 5º da Lei nº 9.789, em razão

de indícios de irregularidades graves apontadas pelo TCU.
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A Comissão Mista aprovou, em 25 de novembro de 1999, preliminarmente,

o relatório do ilustre Senador Wellington Roberto, autorizando a execução

orçamentária do citado subprojeto.

Ao projeto de decreto legislativo que autorizava tal execução foi

apresentada emenda de autoria do Deputado Virgílio Guimarães, propondo a

seguinte redação ao art. 1º do PDL:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a

executar a dotação consignada no Orçamento Fiscal da

União para 1999 (Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de

1999), do Subprojeto nº 16.088.0537.1204.0662 – BR-

342/MG – Araçuaí – Salinas, da Unidade Orçamentária

nº 39.201 – Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem — DNER, devendo observar o seguinte:

1. A realização, no prazo de 30 dias, de estudos

acurados para aferir preços que poderiam ser obtidos

com a celebração de novos contratos e, na

eventualidade da verificação da possibilidade de

obtenção de preços mais favoráveis do que aqueles

vigentes nos contratos, que proceda à renegociação

das condições financeiras atualmente praticadas,

devendo, ainda, enviar tal estudo ao Tribunal de Contas
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da União e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização.

2. A realização pelo Tribunal de Contas da União

do acompanhamento da execução físico-financeira da

obra, especialmente quanto à efetiva aplicação dos

recursos, devendo informar à Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização qualquer

ocorrência que contenha indícios de irregularidades.

3. Verificação por parte do DER da estrita

observância das normas técnicas e do cronograma da

obra, com comunicação bimestral ao Tribunal de

Contas da União, sob pena de suspensão do contrato.

O voto do Senador Wellington Roberto, Relator da matéria, foi contrário ao

acolhimento da emenda, com alegações diversas.

O voto do Relator, pelo não acolhimento da emenda, foi rejeitado pela

Comissão. A Comissão rejeitou o voto do Relator e aprovou a proposta do

Deputado Virgílio Guimarães.

Acolhido e votado o Decreto Legislativo nº 8, vamos ao voto, que

proferimos com base nas informações que chegaram e que tive o cuidado de

submeter também à consideração do Deputado Virgílio Guimarães, porque

entendi estarem sendo atendidas aquelas solicitações, aquele decreto legítimo e

oportuno feito por S.Exa.
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Na conclusão, se me permitem os nobres pares, digo o seguinte:

Como já afirmado no início deste voto, cabe a esta Relatoria verificar o

cumprimento do disposto nos incisos I e II do art. 1º, assim como também analisar

as informações prestadas pelo TCU, nos termos do art. 2º, ambos do Decreto

Legislativo nº 8, do Deputado Virgílio Guimarães.

Relativamente ao inciso I acima aludido, as informações prestadas pelo

DER-MG dão conta da compatibilidade entre os valores do contrato firmado com a

Construtora Tratex S.A. e aqueles operados por aquela autarquia estadual.

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem comprovou também,

junto ao Tribunal de Contas da União, a adequação daqueles valores com os

constantes do Sistema de Custos Rodoviários do DNER. Com base nesses dados,

o DER-MG opinou pela manutenção do contrato, entendimento esse encampado

pelo TCU, porque os preços eram compatíveis, inclusive 0,16% abaixo dos preços

do DNER.

No tocante ao inciso II, o TCU considerou também satisfatórias as

informações prestadas pelo DNER.

O TCU apontou uma única ressalva nas informações prestadas pela

autarquia, qual seja, sua intempestividade — demorou dois dias além do prazo.

Contudo, opinou que o atraso no envio da documentação não trouxe qualquer

prejuízo à execução orçamentária/física do empreendimento, concluindo por

relevar essa transgressão. Esse também é o nosso entendimento. Na nossa

opinião, essa demora foi em função das festividades de fim de ano, e as
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informações chegaram dois dias depois. Recomendamos, doravante, maior rigor

na observância dos prazos fixados.

Quanto ao acompanhamento, por parte do TCU, da aplicação dos recursos

liberados, aquela Corte de Contas vem procedendo à auditoria na citada obra.

Esse trabalho de auditoria está em andamento, não contendo ainda nenhuma

conclusão. Se porventura alguma irregularidade for detectada, o Tribunal

comunicará de imediato à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização para providências cabíveis, conforme disposto no art. 2º, in fine , do

decreto legislativo supracitado.

Por todo o exposto, nosso voto é no sentido de que foram satisfeitas as

determinações do Decreto Legislativo nº 8, de 1999-CN, proposto pelo Deputado

Virgílio Guimarães, devendo a matéria ser arquivada.

É o nosso voto e o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o relatório

do Deputado Giovanni Queiroz.

Com a palavra o Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, quero um

esclarecimento de V.Exa. ou do Relator.

Os dois últimos parágrafos do parecer dizem que está em andamento

auditoria, pelo TCU; e o último parágrafo manda arquivar o presente projeto. A

minha pergunta é: não seria mais cabível aguardar o relatório para que esta

Comissão se manifeste a respeito, para depois aconselhar o arquivamento ou
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não? Entendo que, se ainda não há conclusão, não temos como antecipá-la,

arquivando o que está em tramitação.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Dr. Rosinha, o

processo de auditoria é constante nas obras. Se não autorizarmos que a obra

continue, não há como detectar irregularidades. Portanto, entendo que devemos

autorizar, porque é uma obra importante para Minas Gerais, deixar que a obra seja

tocada e que o TCU possa manter o processo de auditoria.

O que entendi foi exatamente isso. A auditoria não está concluída tendo em

vista que... Foi feita auditoria de preços, o físico-financeiro foi feito, está tudo em

ordem. Daí para frente é preciso autorizar a liberação de recursos, para que a

auditoria possa ser feita.

É o entendimento que tenho da matéria relatada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deputado Dr. Rosinha, é

uma obra do Orçamento de 2000. No Orçamento de 2001 não aparece nenhum

documento do TCU nem com indício, nem com demonstração de irregularidades.

Por isso o parecer do Relator vem dessa maneira. Acho que não ficou bem claro,

porque é uma obra do Orçamento de 2000, e no de 2001 não aparece nenhuma

manifestação do TCU em relação a irregularidades ou indício de irregularidades.

Não sei se V.Exa. se sente atendido com esse esclarecimento do Deputado

Giovanni Queiroz e da Presidência.

Não tendo mais quem queira discutir a matéria, em votação na Câmara dos

Deputados.
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Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do Deputado Giovanni

Queiroz permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com abstenção do PT.

Em votação no Senado da República.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Se o Líder do PT, no relatório,

foi atendido exatamente como eu disse, agora se abstém?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Deputado Giovanni

Queiroz, entendi a posição de V.Exa., que atendeu a um pleito do Líder da

bancada do PT. Portanto, pergunto novamente, para esclarecer e até pelo respeito

que o Deputado Giovanni Queiroz tem nesta Comissão, se a bancada do PT se

abstém ou não neste assunto? Há abstenção ou não, Deputado Virgílio

Guimarães?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Se a maioria da bancada

decidiu assim, o Líder, democraticamente, acolhe a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em votação no Senado da

República.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do Relator permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com abstenção do Senador Tião.

Mensagem nº 8. Não vamos lê-la porque o Relator, Deputado Neuton Lima,

não se encontra no plenário.

Pauta nº 13.
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Item 1.

O Relator, Deputado Paulo Feijó, não se encontra no plenário.

Item 2. Relator: Deputado Antônio do Valle.

Autorização de execução orçamentária de contrato relativo ao Subtítulo nº

26.782.0229.5703.0006 — Construção de Trechos Rodoviários no Corredor São

Francisco – BR-135/MG – Itacarambi – Manga – Montalvânia, listado no Quadro V

anexo à Lei Orçamentária para 2001.

Voto: pela autorização da execução do Contrato PJU nº 22.054, de 1998,

condicionada ao atendimento das determinações constantes da Decisão nº 214,

de 2001 – TCU – 1ª Câmara, conforme projeto de decreto legislativo apresentado.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE – Sr. Presidente, dada a

distribuição da matéria, há necessidade de ler todo o relatório?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – V.Exa. poderá ler o voto,

porque a matéria foi distribuída a todos os Srs. Deputados e Senadores.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE – Sr. Presidente, passo a ler o

voto.

Conforme a Decisão nº 214, de 2001 – TCU – 1ª Câmara, os indícios de

irregularidades graves apontados inicialmente podem ser claramente resolvidos

pela implementação das determinações constantes da aludida decisão. Não foram

verificados prejuízos ao Erário, havendo apenas a aplicação de multa aos

responsáveis pela prática de atos contrários às normas legais, a ser cobrada pelos
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meios adequados. Além disso, a contratação da empresa, segunda colocada no

processo licitatório, em substituição à primeira colocada, foi considerada regular,

como citado anteriormente.

Dessa forma, entendemos possível autorizar o reinício das obras,

condicionando, porém, a liberação de recursos orçamentários à prévia e completa

implementação das determinações impostas pelo Tribunal de Contas da União.

Além disso, ainda que as medidas adotadas pelo DNER, determinadas pela

Corte de Contas, posteriormente não se revelem inteiramente capazes de sanar a

irregularidade apontada, nada impede que o Tribunal de Contas da União

determine a adoção de novas providências, a fim de evitar dano ao Erário.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do contrato PJU nº

22.054, de 1998, condicionada ao atendimento das determinações constantes da

Decisão nº 214, de 2001 – TCU –1ª Câmara, no âmbito da dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União de 2001, na Classificação Funcional Programática nº

26.782.0229.5703.0006 – Construção de Trechos Rodoviários no Corredor São

Francisco – BR-135/MG – Itacarambi – Manga – Montalvânia, na forma do projeto

de decreto legislativo anexo.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2001.

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

nobre Deputado.

Com a palavra o nobre Deputado Dr. Rosinha, para discutir.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Congressistas, fazendo simplesmente uma interpretação do voto do Relator,

observamos que em todos os parágrafos se apresenta alguma menção a

irregularidades. Por mais que se queira dizer que tudo foi sanado, acaba-se

remetendo ao Tribunal de Contas da União a responsabilidade.

Na semana passada, fiz uma questão de ordem e fui acompanhado depois

por inúmeros Parlamentares desta Casa, no sentido de que temos de definir

alguns critérios nesta Comissão para fazer esses relatórios. O relatório do Tribunal

de Contas, em um dado momento, diz que está superada a situação. Na fase

seguinte, remete a outra irregularidade, e assim por diante. Os nossos Relatores

têm de fazer um exercício literário para poderem dar o parecer. Considero

importante pautarmos um dia nesta Comissão para um debate específico sobre o

assunto, até para poder orientar os nossos Relatores.

Agora, nesta questão específica, acho que não dá para votarmos

favoravelmente. Caso haja votação, nós, do PT, vamos nos abster. No item

anterior já fizemos abstenção, e este é muito mais grave, porque não está claro se

as irregularidades foram sanadas, se haverá a apuração de quem são os

responsáveis e inclusive a punição. Isso não está claro em momento algum.

Então, faço essa ressalva em nome da nossa bancada, dizendo que vamos

nos abster nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Dr.

Rosinha, quando V.Exa. fez essa afirmação, numa das últimas sessões, eu a
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estava presidindo. Concordo plenamente com V.Exa. Pedi até que V.Exa,

individualmente, ou a própria bancada do PT levantasse por escrito esses

questionamentos.

Esta Presidência também entende que, da maneira com são dadas as

informações do TCU, muitas vezes ficamos numa situação precária para

manifestar o nosso voto. Então, seria importante que fossem feitas sugestões por

escrito, para que pudéssemos submetê-las à apreciação, criando até uma

metodologia, a fim de que esta Comissão saiba como se conduzir nesses casos.

O TCU realmente nos coloca muita vezes em situações difíceis.

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, não vou

falar especificamente sobre algum projeto, mas sobre o contexto do relatório

desse projeto. Tenho recebido algumas observações, enviadas por companheiros

do PFL e  inclusive de outros partidos da Bahia, que coincidem com o comentário

que fiz durante a reunião de  Líderes, no sentido de que precisamos partir para a

indicação de Relatores. Não podemos excluir Deputados de Relatoria. Caso

contrário, serei obrigado a, nas próximas reuniões, pedir vista de todos os

projetos, para ver o parecer dos Deputados da minha bancada.

Faço, então, esse protesto. Não quero ser empecilho. Porém, se as coisas

não mudarem, serei obrigado a sê-lo.

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

ponderação de V.Exa. e a levará ao Presidente titular da Comissão. Na realidade,
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as indicações de Relatores cabem à Presidência. Não conheço o critério adotado

por S.Exa. Levarei, portanto, a sua ponderação ao conhecimento do Presidente.

Dando prosseguimento às discussões, concedo ao palavra ao nobre

Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, apenas para

esclarecer alguns pontos.

O nosso companheiro, Dr. Rosinha, esclareceu aquele imbróglio que houve

na bancada do PT. Foram situações distintas, Deputado Giovanni Queiroz, mas

havia um questionamento feito pelo Deputado Dr. Rosinha, referente àquela

verificação do cronograma do desembolso que não estava concluído.

Evidentemente, se não foram detectadas irregularidades, não seria o caso de

suspender, a não ser por cautela, como foi sugerido. Embora a situação seja

distinta, havia uma sugestão acauteladora que poderia ser levada em

consideração, para que tenhamos mais segurança naquele projeto.

Esse é aquele mesmo caso que levantei em relação à outra obra; ou seja,

uma vez sanadas determinadas irregularidades, havendo punição dos agentes

públicos responsáveis, a empresa responsável que estava tocando a obra e que

tenha participado de alguma maneira, mesmo tendo superado os problemas,

também não seria passível de algum tipo de punição ou, quem sabe, até de nova

licitação? A bancada do PT está fazendo inclusive uma consulta jurídica sobre

isso. Evidentemente, as razões que levam a uma nova licitação têm de ter o

amparo legal. Não basta vontade política desta Comissão.
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Se uma empresa entrega uma obra com o relatório concluído, faltando uma

camada de asfalto, pilhada nessa condição, coloca uma segunda camada e sana

o problema, não merece nova licitação? Essas são questões que têm inclusive

amparo legal. Até por uma questão de coerência, na exata condição da primeira,

como já disse o Dr. Rosinha, a situação deve ficar bem clara.

Concluindo, gostaria de citar uma curiosidade. Parece até que as

irregularidades recaem sobre as regiões mais pobres. Parece uma mania. Araçuaí

e Salinas ficam no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil.

Essa obra de agora está no semi-árido mineiro, no Polígono das Secas, uma das

regiões mais necessitadas e carentes.

Para que os senhores tenham idéia, uma vez eu estava lá e havia chovido.

Fui atravessar um espelho d’água e o meu carro afundou até o porta-luvas, que

ficou inclusive inundado. Era uma cratera. O carro teve de ser rebocado e

acionado o seguro. Imaginem os senhores como vivem aquelas pessoas que lá

moram.

Em nome dessa pobreza e da necessidade da obra, nós devemos ter

também lisura e cuidado com os recursos públicos. Parece até mania colocar logo

a culpa dos problemas nas obras de regiões tão pobres como Pernambuco, Vale

do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e semi-árido mineiro, nosso tão sofrido norte

mineiro.
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Então, seguindo a orientação do nosso Vice-Líder, Deputado Dr. Rosinha, a

bancada do PT, por coerência, vai se abster de votar até encontrarmos uma

solução, segundo o pedido de V.Exa, de público e por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Concedo a palavra ao

Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – O Deputado Virgílio Guimarães

acabou de demonstrar que na lama do DNER nós só boiamos, não afundamos,

não estamos nela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em votação a matéria.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Deputado

Antônio do Valle permaneçam como se encontram. (Pausa.)

 Aprovado.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Deputado

Antônio do Valle permaneçam como se encontram. (Pausa.)

 Aprovado, com a abstenção do PT na Câmara.

Conforme o disposto na alínea "c" do inciso V do art. 26 da Resolução nº

02, de 1995, do Congresso Nacional, fica aberto o prazo de sete dias para a

apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo. O prazo será de 29 de

agosto a 4 de setembro.

O nobre Senador Eduardo Siqueira Campos é o Relator do item 3. S.Exa

não se encontra presente.
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Em relação a essa matéria do Deputado Paulo Mourão, há um pedido do

nobre Senador para leitura da emenda, porque o relatório já foi aprovado. Trata-se

apenas da apreciação de uma emenda. O relatório já havia sido aprovado.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO  – Sr. Presidente, é só a apreciação

da emenda ao projeto de decreto legislativo.

A emenda, em que pese a boa intenção do Deputado Freire Júnior, tenta

incluir o Ministério Público do Estado de Tocantins na determinação, para que

efetue acompanhamento físico e financeiro do contrato, cuja execução foi liberada

no encaminhamento do relatório à Comissão Mista até o dia 31 de outubro.

A emenda, apresentada tempestivamente, colide com a reserva legal

estatuída pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, da Lei de Orçamento de

2001, uma vez que a deliberação da Comissão Mista, no caso em apreço, deve

ser tomada com base em informação prestada pelo órgão responsável pelo

Tribunal de Contas da União — TCU. Ademais, a LOAS de 2001 incumbe

expressamente o Tribunal de Contas da União de realizar o acompanhamento da

execução físico-financeira de que ora se cuida.

É mister salientar que a realização das inspeções e auditorias pelo TCU, a

pedido da Comissão Mista, tem fulcro constitucional. Se a atividade do TCU

vincula-se ao Congresso Nacional, bem como a suas Casas e respectivas

Comissões, o Ministério Público apresenta-se como imprescindível à função

jurisdicional no Estado e é regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e

da independência funcional, consoante os termos constitucionais. Além disso,
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suas atribuições são estabelecidas mediante lei complementar. Por conseguinte, o

órgão atua na forma da lei complementar, não substituível por decreto legislativo.

Desta maneira, não há suporte constitucional nem legal para a modificação da

emenda, cabendo rejeitá-la por inconstitucionalidade e por ser contrária à Lei de

Orçamento de 2001.

Voto do Relator: isto posto, votamos pela rejeição da emenda ao Projeto de

Decreto Legislativo nº 0001, tendo em vista sua inconstitucionalidade e

ilegalidade.

Este é o parecer do Senador Eduardo Siqueira Campos, a quem nós

também nos somamos, Sr. Presidente.

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

nobre Senador Eduardo Siqueira Campos, lido pelo Deputado Paulo Mourão.

Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, a emenda que foi

apresentada é importante. É necessária a presença do Ministério Público para

fazer a fiscalização.

O nobre Relator faz a observação da inconstitucionalidade, porém seria

interessante localizar qual artigo da Constituição está sendo ferido. No parecer

não consta isso.

O SR. DEPUTADO PAULO MOURÃO – Deputado Dr. Rosinha, concordo

inteiramente com V.Exa quando fala sobre a importância desse acompanhamento

pelo Ministério Público. Os artigos a que o Senador se referiu são os arts. 127 e
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128 da Constituição Federal. Além disso, a matéria contraria a própria Lei

Orçamentária de 2001, no art. 14, o que não desmerece a importância da ação. O

art. 14 permite somente ao Tribunal de Contas da União essa delegação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Concedo a palavra ao

Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Os Tribunais de Contas já

contam com o Ministério Público. Se em todos os processos quisermos que o

Ministério Público do Estado ou da União acompanhe a execução de obras,

daremos uma competência extra ao Ministério Público, que não está afeto a essa

questão. Nos tribunais, o Ministério Público já se faz presente, pois tem de haver

parecer dele em todos as ações. É uma redundância querer que o Ministério

Público participe da investigação, sendo que já participa no Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não havendo mais quem

queira discutir a matéria, vou submetê-la à votação.

Os senhores Deputados que concordam com o parecer do nobre Senador

Siqueira Campos permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do Senador Eduardo

Siqueira Campos permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Temos ainda na pauta  nº 12 o item nº 3, fruto de entendimento.
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O Projeto de Lei nº 24, de 2001, do Congresso Nacional, abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito

suplementar no valor de 27 milhões, 872 mil e 822 reais para reforço de dotações

constantes do Orçamento vigente.

O Relator é o Senador Antero de Barros, que não se encontra presente.

Não foram apresentadas emendas ao projeto. O voto é favorável, nos

termos propostos no projeto.

Solicito ao nobre Deputado Jorge Khoury que faça a leitura do parecer do

nobre Senador Antero de Barros.

A secretária o levará a V.Exa, nobre Deputado Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Sr. Presidente, como o relatório já

foi distribuído, lerei o voto: “Diante do exposto e tendo em vista a

constitucionalidade, a juridicidade e o mérito da matéria, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 24, de 2001, do Congresso Nacional, na forma proposta pelo

Poder Executivo”.

É este o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o relatório

do nobre Senador Antero de Barros.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, o Executivo vem

utilizando de modo constante, o que não ocorria em outros anos, os recursos para

suplementação desses créditos. Por exemplo, o recurso do superávit financeiro da
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União é de 9 milhões e 500 mil reais. Ora, ao utilizar recursos do superávit

financeiro, pelo fato de serem receitas financeiras, irá afetar o superávit. Terá de

ocorrer um corte de 9 milhões e 500 mil reais. Isso será cortado de que forma? Na

emenda de alguém daqui. Ele inclui recursos. Os senhores sabem o volume do

superávit financeiro que foi incluído em créditos aqui aprovados? Mais de 3

bilhões de reais.

Chamo a atenção dos senhores porque nós, na Comissão de Execução

Orçamentária, falamos a respeito disso. De forma subliminar, o Governo está

cortando emendas sem dizer quais, porque usa os recursos do superávit

financeiro. Isso afeta o déficit. Se afeta o déficit, irá cortar onde?

Não sou contra a utilização de recursos do superávit financeiro. Podemos

até utilizá-los — eles somam 50 bilhões — para dar aumento aos servidores

públicos. Poderemos destinar 30 bilhões para o aumento. O Governo está usando

9 bilhões. Por que não usa 30 bilhões, se tem um superávit financeiro de 50

bilhões?

Vai cortar onde? Vai afetar o superávit nos 30 bilhões. Então, estamos

aprovando aqui cortes em emendas, que ninguém sabe onde. Pode ser, por

acaso, nas emendas de V.Exas., Deputados da base governista. Vão cortar

nessas emendas 9 milhões e meio. Nas da Oposição não vão cortar, porque já

não vão liberar.
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Sinceramente, utilizar recursos do superávit financeiro e não explicitar

claramente onde vão ser os cortes não é correto. Essa é a minha opinião, Sr.

Presidente.

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

nobre Senador Antero Paes de Barros.

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz. Em seguida, os

Deputados Virgílio Guimarães e Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Nessa mesma linha de

raciocínio, penso que nós, Parlamentares da Casa, temos de, a partir de agora,

questionar muito todo o crédito suplementar, principalmente esses que vêm com

recursos originários do superávit financeiro.

O que vai alterar é o superávit primário previsto para este ano. Na medida

em que se autorizam 9 milhões, com certeza o Governo vai cortar alguma

atividade fim social ou investimento. Acho que essa é uma forma inteligente de o

Governo agir, mas que vem contra o Congresso Nacional e todos os

Parlamentares.

Dizia ao Líder Ricardo Barros, que muito bem representa o Governo, que

não é possível aprovar qualquer crédito suplementar enquanto o Governo não

pagar a conta de obras contratadas no ano passado, como é o caso da reforma

agrária de minha região. Sou de uma região que tem a maior superintendência de

reforma agrária do Brasil, o sul do Pará, uma região conflituosa. Faltam estradas
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para escoar a produção, e dos recursos do ano passado não foi liberado um

centavo ainda.

As Prefeituras contrataram as obras que estão lá arrochadas nos postos de

gasolina, nas autopeças. Fizeram a rodovia, foi feita medição, mas o Governo não

repassou dinheiro para a Caixa Econômica Federal pagar as Prefeituras.

Não podemos mais aceitar isso. Primeiro, cumpre-se a obrigação. O

Orçamento deste ano está contingenciado porque, erroneamente, contrariando a

Lei de Responsabilidade Fiscal, há dinheiro para poder cumprir as obrigações

orçamentárias. Então, não podemos abrir mão disso.

Nós, da Oposição, temos de fechar questão com a base do Governo, em

defesa do Congresso Nacional, em defesa daquilo que trabalhamos legitimamente

e incluímos nos Orçamentos. Não devemos aprovar crédito suplementar, a não

ser emergencial, para pessoal. Aí, sim, para atividades com fins sociais e

emergenciais. Fora isso, o PDT vota contra e se posiciona pedindo verificação, se

não houver apoiamento. No Congresso, o PDT é contrário a qualquer crédito

suplementar nessa linha.

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

Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Esse é um superávit do

exercício anterior. Portanto, não tem relação com a questão da meta...

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Tem, sim, Deputado.   
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Esse é um superávit do ano

passado, que estamos redirecionando para o cumprimento de compromissos.

Temos outros créditos, Deputado Giovanni Queiroz. Por exemplo, para a

aquisição de um CPD alternativo para o SISBACEN, que controla todas as

operações de exportação do sistema financeiro nacional, as reservas bancárias, o

câmbio e tem um CPD único... Se der algum problema, ficamos fora do ar.

Há vontade política do Governo, através do SISBACEN, de adquirir o CPD

alternativo. Os recursos vêm de uma dotação orçamentária que está disponível

para a Centrus, de 216 milhões de reais, quando na verdade o compromisso do

banco com a Centrus é de apenas 110 milhões, para o cumprimento do

compromisso deste ano. Portanto, lá existe excesso de dotação e há a tentativa

do banco de se ressarcir desse pedido que fez a mais para essa área e que

depois não foi atendido.

Existem outros créditos também, Deputado Sérgio Miranda, que eu gostaria

de mencionar, porque o Deputado Giovanni Queiroz generalizou, ao afirmar que

não podemos aprovar nenhum crédito. Então, estou explicando as matérias que

estão na pauta, para mostrar que elas têm mérito.

O item 2 da pauta diz respeito a um crédito de 91 milhões que se dá

exclusivamente para pagamento de dívida externa, em função da variação

cambial. Houve variação cambial. É preciso repor esses recursos para o

cumprimento dos compromissos. Não há escapatória. Os contratos estão feitos e

precisam ser cumpridos. É preciso, em função da variação cambial, ampliar essa
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dotação orçamentária. Então, estou realizando a discussão em sentido amplo,

mas gostaria de fazer um apelo aos Srs. Parlamentares. Nós estamos com essa

pauta há várias sessões, aguardando. O Deputado Giovanni Queiroz questiona

muitas matérias, como a questão da execução orçamentária. Podemos rever

aquelas em que não houver efetivamente a execução orçamentária adequada,

mas a maioria das matérias é meritória. Solicito que continuemos as votações

previstas para a sessão de hoje.

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

Deputado Virgílio Guimarães; em seguida, o nobre Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – O que os Deputados Sérgio

Miranda e Giovanni Queiroz disseram é absolutamente verdadeiro. Eu vou até

mais longe, Sr. Presidente. O Ministro Martus Tavares tem — no meu ponto de

vista, corretamente — insistido na idéia da verdade orçamentária. S.Exa. sempre

tem dito que, se o orçamento ajustado e real tiver todas as previsões embutidas

correspondentes com a realidade, se torna muito mais próximo da execução real

do que um orçamento fictício, que é mais facilmente manipulado. No entanto, esse

mesmo Governo, que tem um Ministro que faz aqui reiteradamente esse discurso,

é useiro e vezeiro em fazer mistificação orçamentária. Esse é um caso típico de

mistificação orçamentária.

Deputado Giovanni Queiroz, às vezes temos de suplementar algumas

rubricas importantes, conforme V.Exa. lembrou, como pagamento de serviço

médico a pessoal, obrigações internacionais incontornáveis, que aparecem muito
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no final do ano, no último trimestre, e não temos como contornar a situação,

porque são despesas previsíveis que foram subdimensionadas, e ficamos diante

de um fato consumado, sobre o qual não temos condição de votar contra. Então,

mesmo nesses casos que V.Exa. lembrou aqui, também há refletida uma intenção

do Governo.

Ao cortar no todo, porque o superávit não tem dono, não é direcionado, é

uma fonte difusa, na verdade o Governo cortou anteriormente, como bem

entendeu; ou seja, ele praticou a mais absoluta falta de transparência. Então, esse

tipo de atitude, de manobra é profundamente antidemocrática, é injusta com esta

Comissão e com esta Casa. Nós somos colocados, a cada momento, diante de

uma espécie de chantagem política ou social. Quer dizer, vamos cortar o dinheiro

dos índios, da demarcação de terras, vamos evitar algumas ações que vão

viabilizar o transporte, as rodovias, as questões ambientais, as questões

importantes. Na realidade, estamos colocados contra a parede. Não há nenhum

sentido nisso, até porque, muitas vezes, o Governo suplementa algumas ações

que não tiveram ainda a sua execução orçamentária integral.

Quero reforçar essa análise apresentada pelos Deputados Sérgio Miranda e

Giovanni Queiroz, no sentido do absurdo e da contradição flagrante com o

discurso feito reiteradamente pelo Ministro Martus Tavares.

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

Deputado Giovanni Queiroz.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, só para

complementar, pois o Deputado Virgílio já esgotou a matéria.

Conforme foi dito pelo Deputado Ricardo Barros, quando se pede dinheiro

para pagamento de dívida externa, amortização de encargos, a execução

corresponde a 45%, no caso da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano,

e a 66%, no caso da EMBRAPA. No DNER, o pedido é de suplementação, mas na

verdade só se executaram 2%, e assim por diante. Não há autorização

orçamentária, não está passando da hora, Deputado Virgílio, e ainda há o

superávit financeiro. Não executam aquilo que nós aprovamos, que achamos

importante, porque fazem aqui um superávit primário, nos seis primeiros meses,

daquilo que é para se fazer no ano todo.

Por exemplo, até junho, nós arrecadamos 87 bilhões de reais, quando a

previsão era de 84 bilhões. Aí houve um superávit financeiro de arrecadação,

neste ano, acima do previsto, de 2 bilhões e 294 milhões. O Governo tem um

superávit primário de mais de 20 bilhões — era para fazer 29 e já está com mais

de 20 —, contingencia tudo, chega o final do ano e não dá tempo de aplicar. Aí o

que acontece? Superávit financeiro do exercício anterior.

Queremos apenas que o Governo cumpra. A partir de agora, o Governo

está obrigado, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, a descontingenciar na

proporção da execução orçamentária, no que diz respeito à receita. Isso é

compatível, ou seja, não tem por que contingenciar. Tem de descontingenciar. Ele

tem de pagar, mandar fazer a obra, executar o programa, executar o projeto.
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Enfim, temos de avançar nessa linha, Deputado Ricardo. O Governo quer

guardar dinheiro para depois usar, como vem fazendo nessa proposta de

superávit financeiro do ano anterior, mas não fez aquilo por que brigamos no

Orçamento.

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

Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quanto a essa

questão, nós temos um crédito de 18 milhões de financiamento externo para usar,

se colocarmos a contrapartida, senão vamos deixar de aplicar esses recursos,

deixar de utilizar esse crédito externo. Por outro lado, se não votarmos mais

nenhum crédito, aí, sim, estaremos colaborando com o superávit do Governo,

porque, se não vamos gastar dinheiro, vamos fazer superávit.

Penso que é preciso organizar a discussão no sentido de avaliarmos a

qualidade das propostas que estão sendo feitas aqui e o mérito dos projetos que

estão em discussão. O PLANAFLORO e o PRODEAGRO são projetos que

merecem atenção desta Casa, porque realmente têm uma repercussão muito

importante lá na ponta.

Então, faço um apelo para que votemos esse projeto, dando a

contrapartida, e utilizemos os recursos externos que estão disponíveis para o

País.

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

os Líderes dos partidos aqui presentes se há entendimento. (Pausa.)
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É flagrante a falta de membros no plenário, por isso encerrarei a reunião.

Aliás, ela não está encerrada, mas suspensa, e vai prosseguir na quinta-feira, às

9h da manhã, conforme acordo feito.

Esta Presidência quer deixar bem claro que até agora vínhamos

conduzindo o trabalho em termos de acordo. Como deixou de haver o acordo, é

claro que não poderemos prosseguir nas votações, sob pena de qualquer um dos

membros aqui presentes pedir verificação.

Esta encerrada a reunião.
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        O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro reiniciada a 14ª
reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação das matérias remanescentes das Pautas nºs
12 e 13, de 2001.

 Informo aos Srs. Parlamentares que as pautas, com seus respectivos itens,
estão disponíveis na mesa de trabalhos. Peço a V.Exas. a gentileza de se
dirigirem à mesa para obter o material.

 Solicito também aos Srs. Deputados que façam o registro no Livro de
Presença, localizado na entrada deste plenário.

O primeiro item da pauta é o Projeto de Lei nº 24, de 2001, que abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, crédito
suplementar no valor de R$ 27.872.822,00 para reforço de dotações constantes
do Orçamento vigente.

Esse projeto de lei já foi discutido. Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, não havendo

nenhum representante da Oposição no plenário, sugiro a V.Exa. que
suspendamos a reunião, pela impossibilidade de votarmos. Há um acordo de
Líderes...

 Acaba de chegar o Deputado Virgílio Guimarães. Então, agora podemos
continuar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado, estou
colocando em votação o Projeto de Lei nº 24, que trata de crédito de R$
27.872.822,00 para o Ministério da Integração Nacional, cuja discussão está
encerrada.

Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES –- É o de número 24, Sr.

Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vinte e quatro. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, eu não teria

condições. Estou vindo de uma reunião da Oposição relativa ao Orçamento.
Inclusive, estavam lá representantes ...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sim. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara

dos Deputados o Projeto de Lei nº 24.
O Srs. Deputados que estão de acordo com o projeto permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara os Deputados.
Em votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que concordam com a matéria permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado da República.
Vamos ao próximo item da pauta.
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Projeto de Lei nº 18/2001, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$ 700.000,00, para
os fins que especifica.

 Em discussão o projeto.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – O Relator já apresentou esse

projeto?
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. Tem razão.
 O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Acho que não foi relatado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não foi relatado. O

Relator, Deputado Olavo Calheiros, não está presente.
Eu pediria ao Senador Nabor Júnior para relatar, no lugar do Deputado

Olavo Calheiros.
O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Sr. Presidente, é este o relatório:

Relatório .
O Exmo. Sr. Presidente da República, com fulcro

no art. 61 da Constituição Federal, por meio da
Mensagem nº 346, de 2001, submete à apreciação do
Congresso Nacional projeto de lei autorizando o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
aprovado pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001,
crédito especial no valor de R$ 700.000,00 em favor do
Ministério da Fazenda.

O crédito destina-se à Unidade Orçamentária nº
25.208, Superintendência de Seguros Privados —
SUSEP. Os recursos necessários ao crédito especial
serão provenientes de cancelamento parcial da dotação
consignada à ação de fiscalização dos mercados de
seguros e capitalização, previdência privada aberta e
resseguros no âmbito da SUSEP.

 Como essas funções passaram à competência
da SUSEP, com o advento da Lei nº 10.190, de 2001,
justifica-se a abertura do crédito especial tal como foi
solicitado.

 Verificamos ainda que a proposição não fere
quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos,
que a ação indicada para cancelamento contém
dotações suficientes ao atendimento do crédito e que
seu detalhamento se acha realizado segundo os
princípios da boa técnica orçamentária.

 Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 18, de 2001, na forma proposta pelo
Poder Executivo, bem como pela rejeição da emenda a
ele apresentada.

 É o relatório, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão o parecer.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Para discutir, Sr. Presidente.
Sr. Relator, esse projeto deixa-nos uma dúvida muito grande, dando a

impressão até de um PROER novo.
A SUSEP teria autorização para isso? Quer dizer, esse é um projeto que

merece maior discussão, quem sabe até uma audiência pública, porque ele tem
um alcance. Ele se apresenta como se fosse apenas algo absolutamente
corriqueiro, mas nos deixa uma série de dúvidas. A nossa tendência seria votar
contra. Dadas as circunstâncias, pediria a V.Exa. que o retirasse de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Consulto o Líder do
Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, concordo com a
retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Então, está retirado de
pauta o presente projeto.

Vamos para a Projeto de Lei nº 21.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, antes que V.Exa.

inicie, há problemas em relação ao Projeto de Lei nº 21, que já foi lido: ele utiliza
recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União, para a
redistribuição do Orçamento entre a Presidência da República, o Ministério da
Agricultura, o Ministério dos Transportes e especialmente o Ministério da Defesa,
que recebe o maior valor, que é para amortização de dívidas.

O Deputado Giovanni Queiroz levantou questão na reunião anterior,
dizendo que não concordava com a utilização de superávit financeiro se o
Governo não pagou os compromissos pendentes referentes ao ano anterior.

Então, como o Deputado Giovanni Queiroz não está presente, eu não me
sinto à vontade para votar essa matéria. Peço também sua retirada de pauta.

Como não há mais nenhuma matéria acordada com a Oposição, nós não
temos mais acordo para votação de nenhum outro item da pauta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não havendo acordo, e
com a impossibilidade de votação das matérias constantes da pauta, vou encerrar
a presente reunião.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, antes de
encerrar, quero fazer um apelo a V.Exa.

O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por unanimidade, que o
Deputado Efraim Morais presidirá o Congresso durante a licença do Presidente
Jader Barbalho. Então, haverá uma reunião ainda hoje, às 11h — para a qual
quero convidar os membros da Comissão de Orçamento — na Presidência do
Senado, onde o Deputado Efraim Morais, juntamente com os Líderes, vai preparar
pauta para a sessão do Congresso da semana que vem, que deverá realizar-se na
quarta-feira, às 14h.

E nós, nesta Comissão, na reunião ordinária da terça-feira, faremos grande
mobilização, para que tenhamos quorum na Comissão para votar o Plano
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Plurianual, conforme entendimento que tivemos com a Oposição, no sentido de
simplificar, de reduzir o cronograma de tramitação da matéria.

A Oposição concorda em não obstruir a tramitação, mas quer a presença
do quorum de maioria do Governo para a votação nominal do Plano Plurianual,
cujo Relator é o Deputado Santos Filho. Portanto, na terça-feira, deverá haver
votação nominal nesta Comissão, do Plano Plurianual, e, na quarta-feira, votação
também nominal em plenário.

Então, Sr. Presidente, é importante que V.Exa. emita a convocação a todos
os membros desta Comissão, para que, nessas duas oportunidades, na semana
que vem, haja quorum  suficiente para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quero pedir à Comissão
de Execução Orçamentária e Financeira que, a partir da semana que vem,
comece a agir. E esta Presidência está pensando em designar o Senador Amir
Lando, que foi Relator no ano passado e faz parte desta Comissão, Relator da
Comissão da Execução Orçamentária e Financeira, no exame da execução
orçamentária e financeira.

Como aprovamos aqui uma Comissão para discutir e estudar a questão do
aumento dos salários dos servidores federais, quero pedir aos Líderes que
indiquem seus membros. Somente o PT indicou o Deputado João Coser para esta
Comissão. Encareço aos Líderes que, até a semana que vem, indiquem os nomes
para compô-la, porque, até lá, o Orçamento já estará aqui no Congresso Nacional,
quando essa Comissão terá de começar a funcionar.

Tem a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, aproveito o

ensejo da discussão dessas subcomissões ou comitês para lembrar a V.Exa. que
o Orçamento será encaminhado amanhã a esta Comissão, segundo nos informou
o Ministro Martus Tavares, que esteve ontem na Comissão de Transportes falando
precisamente sobre execução orçamentária.

Em alguma medida, o tema da reunião foi orçamento, e acabou havendo
também grande discussão a respeito de receitas. O Deputado Ricardo Barros
abordou esse ponto, mas vários outros Deputados também centraram sua
preocupação nesse assunto, inclusive eu, que falei a respeito da nova contribuição
social que está sendo discutida em substituição à PPE, que é a CID, mais uma
sigla com a qual teremos de nos habituar, que significa: Contribuição Social sobre
Intervenção no Domínio Econômico, e que vem com um aporte razoável.

Considerando tudo isso e toda a discussão que haverá, temos a
constituição do Comitê de Receitas, que funcionou muito bem no ano passado.
Não sei se o Deputado Ricardo Barros fez parte desse comitê, mas ele foi um
ponto essencial na questão do Orçamento.

Pelo que nos informou o Ministro Martus Tavares, este ano parece que o
aperto em termos das possibilidades de emendas será até maior. O que se
vislumbra hoje é a possibilidade de emendas individuais. Acima disso, a
interrogação é enorme: emendas regionais, emendas de comissão e tudo o mais.
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Creio que é chegado o momento do funcionamento do Comitê de Receitas para
discutir esses problemas.

Gostaria que V.Exa. examinasse essa possibilidade, até porque a proposta
de orçamento está chegando, e a primeira medida será, de fato, debruçar-se
sobre esse assunto; a análise das possibilidades e das alternativas para a
rediscussão de receitas. Do contrário, o trabalho dos relatores será amargo, para
dizer o mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, quem
vai decidir essa questão é o Congresso Nacional. Ele tem poder e independência
para tratar dessa matéria.

O recurso melhor aplicado neste País é o das Emendas Parlamentares. É o
que chega efetivamente ao interior do Brasil, aos Municípios. É o recurso mais
municipalizado, num país em que tudo é centralizado. É o recurso que mais chega
às Prefeituras municipais. E tenho certeza de que o Congresso Nacional não vai
abrir mão das suas prerrogativas, e nós encontraremos meios e formas de dotar
recursos necessários para atender à demanda das Emendas Parlamentares.

Encerro a presente reunião e convoco seus membros para a 15ª reunião
ordinária a realizar-se no dia 4 de setembro, terça-feira, às 14h30min, neste
plenário.

Está encerrada a reunião.


