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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da Comissão

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

matérias constantes das Pautas nºs 14 e 15, 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 a fim de obter o material. Solicito aos senhores membros que

façam o registro no livro de presenças, que está localizado na entrada deste

plenário, à direita.

Apreciação da ata da 14ª reunião ordinária, realizada em 28 e 30 de agosto

de 2001.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, não tenho o

número aqui, essa é a ata da audiência pública?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – É uma posterior.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Até agora não recebi as notas

taquigráficas da audiência pública.

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

a reunião que estamos abrindo neste momento é a 15ª. A 14ª reunião foi aquela

em que V.Exa. fez a reclamação. Se V.Exa. desejar, pode, inclusive, verificar se a

reclamação que fez encontra-se registrada ou não na ata da 14ª reunião, que ora

apreciamos.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não tenho o avulso da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Se V.Exa. assim

desejar.

Quanto ao assunto a que V.Exa. se refere, trata-se de audiência pública

anterior à 14ª reunião, cujas notas taquigráficas ainda não foram encaminhadas.

Então, suspenderei a reunião, momentaneamente, para que o Deputado

Sérgio Miranda possa...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não, estou esperando. Só quero

ter consciência do real conteúdo da reunião de audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Sim, e eu pretendo

auxiliar V.Exa, porque, provavelmente, V.Exa. gostaria — caso contrário, vou

adiante — que na ata que ora apreciamos houvesse essa referência explícita.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Gostaria. Queria ter acesso à ata

da 14ª reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Estou fazendo isso

no sentido de auxiliar V.Exa, para que esta sua reclamação pelo menos fique

registrada, porque uma questão decorre da outra.

A preocupação de V.Exa. foi manifestada na 14ª reunião, e talvez V.Exa.

quisesse que tal pronunciamento ficasse registrado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Acato a sugestão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Uma vez que a ata

vai ser encaminhada ao Deputado, para sua apreciação, passo à leitura do
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expediente. Depois, voltaremos a essa questão, por motivo de economia

processual.

Expediente

I) Correspondência interna recebida

Expedientes justificando ausência às reuniões, deferidos pela Presidência:

1) Ofício nº 111, de 29 de agosto, do Senador Ricardo Santos, justificando

sua ausência no período de 3 a 10 de setembro.

2) Ofício nº 50, de 30 de agosto, justificando ausência do Deputado

Cornélio Ribeiro no dia 30 de agosto.

3) Ofício nº 135, de 3 de setembro, do Senador Gilberto Mestrinho,

justificando sua ausência no período de 13 a 27 de agosto.

II) Correspondência externa recebida

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

Ministro Humberto Souto:

1) 5.121, de 22 de agosto, encaminhando cópia da Decisão 602/2001,

sobre auditoria realizada nas obras de construção do viaduto Corredor

MERCOSUL, da BR-116/ RS.

2) 5.147, de 29 de agosto, encaminhando cópia da Decisão 640/2001,

sobre auditoria realizada nas obras de construção do Corredor MERCOSUL, da

BR-101, no Rio Grande do Sul.

3) 5.174, de 29 de agosto, encaminhando cópia da Decisão 659/2001,

sobre auditoria realizada nas obras do aeroporto de Salvador.
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4) 5.201, de 29 de agosto, encaminhando cópia da Decisão 657/2001,

sobre auditoria realizada nas obras de construção do Centro de Transmissão de

Rádio/ TV, localizado na estrada Parque do Contorno, DF-001, para atendimento à

Câmara dos Deputados e Senado Federal.

5) 5.228, de 29 de agosto, encaminhando cópia da decisão 658/2001, sobre

auditoria realizada no Programa de Atendimento Habitacional por meio do Poder

Público — Pró-Moradia.

6) 5.255, de 29 de agosto, encaminhando cópia da Decisão 662/2001,

sobre auditoria realizada no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

Oeste.

7) 5.282, de 29 de agosto, encaminhando cópia da Decisão 633/2001,

sobre auditoria realizada no Banco do Nordeste do Brasil.

III) Distribuição de Matérias:

Subtítulo 26.782.0231.5743.0003 — duplicação de trechos rodoviários do

Corredor Transmetropolitano, BR-381/SP — São Paulo — Divisa MG/São Paulo

— entroncamento BR-116. Relator designado: Deputado Marçal Filho, do PMDB,

Mato Grosso do Sul.

Anúncio da Ordem do Dia. É apenas o anúncio, ainda não estou abrindo a

Ordem do Dia, porque ainda voltaremos ao assunto da ata.

Ordem do Dia

Pauta nº 14...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não, estou

anunciando apenas por questão de economia processual.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, solicito inversão

de pauta para iniciarmos a discussão do PPA, cujo Relator é o Deputado Santos

Filho. Iniciaríamos, então, a discussão e a votação do PPA.

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

Ricardo Barros encaminha requerimento de inversão de pauta.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, pergunto-lhe se

há quorum  para votar esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Estou apenas

anunciando a Ordem do Dia. V.Exa. estava analisando a ata; apenas anunciei a

Ordem do Dia e o Deputado Ricardo Barros anunciou a existência do

requerimento. Condicionei a abertura da Ordem do Dia, evidentemente, como em

qualquer votação, à existência de quorum .

Portanto, apenas por economia processual, estou fazendo a leitura da

Ordem do Dia e não dando início a ela. E o Deputado Ricardo Barros, de imediato,

apresentou o requerimento. Apresentação de requerimento não é defeso. S.Exa.

poderá apresentar o requerimento. Naturalmente, a votação se dará no momento

em que houver quorum . O requerimento pode ser apresentado, porém, não pode

haver votação.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, há quorum  para

discussão das matérias?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Fui informado de que

o quorum  para discussão, no Senado Federal, ainda não foi alcançado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Para discussão?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Não há quorum  para votação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Ainda não temos quorum para

deliberação, o que é normal neste horário. Estou perguntando se há quorum  para

discussão das matérias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado Ricardo

Barros, a entrada na Ordem do Dia depende de quorum . Tanto que fiz a leitura, o

anúncio da Ordem do Dia, mas fiz questão de dizer que ainda não estava

entrando nessa fase da reunião, porque essa passagem exige o quorum,  que

ainda não foi alcançado no Senado Federal.

Faltam 4 Senadores, já deduzida a presença da nobre Senadora Marluce

Pinto, que acaba de chegar.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, deduzida, não; considerada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado Ricardo

Barros, V.Exa. pode anunciar o requerimento, mas ficaremos aguardando.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, a revisão do

PPA chegou a esta Casa, fizemos um acordo de procedimento para enxugarmos o

rito de votação. Temos agora o relatório pronto — aliás, um excelente relatório
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produzido pelo Deputado Santos Filho — e gostaria de alertar para a discussão

que existe em torno do Fundo de Universalização dos Serviços de

Telecomunicações — FUST. Há uma questão levantada. Houve, inclusive, pedido

de liminar, que foi concedida, suspendendo a licitação do FUST, baseada

exatamente na falta da aprovação de sua inclusão no PPA.

Portanto, solicito ao Relator, Deputado Santos Filho, que teça alguns

comentários. Sei que S.Exa. trabalhou de forma bastante dedicada na construção

desse relatório. Enquanto aguardamos quorum  para as deliberações — inclusive

a de inversão de pauta, que nos permitirá iniciar por essa matéria —, gostaria de

saber se poderíamos fazer algumas consultas ao Sr. Relator, para que S.Exa.

esclarecesse algumas dúvidas ao Plenário, principalmente no que diz respeito à

questão do FUST e ao atendimento de emendas.

Há pouco vi o Relator explicar a Parlamentares como atendeu às emendas

e como o Relatório acabou acatando quase a totalidade das proposições dos

Parlamentares desta Comissão.

Assim, consulto a Presidência se poderíamos iniciar não a discussão da

matéria, porque o Sr. Relator só o fará na medida em que houver quorum , mas

um debate informal sobre a questão do FUST, já divulgado por toda a imprensa,

com o objetivo de informar os membros desta Comissão sobre este ponto, que

está trazendo polêmica a esta votação.

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

isso é perfeitamente regimental, não há qualquer inconveniente. Naturalmente, se
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esta discussão preliminar à Ordem do Dia satisfizer aos Srs. Deputados e

Senadores, o Relator, uma vez iniciada a Ordem do Dia, poderá apenas anunciar

seu relatório de maneira formal.

Antes, entretanto, consulto o Deputado Sérgio Miranda se analisou a

questão da ata.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Certo. A ata fica,

então, dada como discutida, mas não pode ser considerada como aprovada,

evidentemente, pelas mesmas razões.

Antes de passar à Ordem do Dia, quando houver número regimental de

Senadores, darei a ata por aprovada.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado Santos Filho, para fazer

considerações preliminares a respeito da matéria relatada e colocar-se à

disposição dos Srs. Deputados e Senadores para eventuais esclarecimentos.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Deputado Virgílio

Guimarães, Sras. e Srs. Congressistas, não faremos a leitura do nosso voto pelas

razões já expostas pelo Presidente. Faremos, na realidade, uma exposição de

motivos, que antecede o voto propriamente dito.

O Exmo. Sr. Presidente da República, no uso das atribuições que lhe

confere o caput  do art. 61 da Constituição Federal, mediante a Mensagem nº

0514, de 2001-CN (nº 823/21, na origem), de 07 de agosto de 2001, submete à
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apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 31, de 2001-CN, que “altera

o Plano Plurianual para o período 2000/2003”.

De acordo com a Mensagem, o projeto consolida e substitui a Mensagem nº

1.222, de 30 de agosto de 2000, transformada em Projeto de Lei nº 16, de 2000-

CN.

Segundo a exposição de Motivos nº 241 (EM nº 241/MP), do Ministro de

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a proposta, o PL

“consolida as alterações a serem procedidas no Plano Plurianual 2000/2003,

necessárias à manutenção da qualidade de seus programas e ao atendimento de

novas demandas da sociedade.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.

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

palavra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, estamos fazendo

a discussão. Está havendo, na prática, a inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Talvez tenha havido

um mal-entendido. Quero deixar claro que, regimentalmente, nesta fase da

reunião, ainda sem quorum , o Relator pode tecer considerações e responder

perguntas, sem que isso signifique esgotar a discussão da matéria. O que não

podemos é iniciar a discussão formal da matéria, que exige número de inscritos e

uma série de outras formalidades.
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No que se refere ao que o próprio Relator chamou de troca de impressões

sobre a matéria relatada, naturalmente, isso pode ser feito sem que signifique,

Deputado Sérgio Miranda, que se tenha formalmente iniciado a discussão da

matéria e muito menos que se tenha dado por encerrada sua discussão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, o Relator está

lendo o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Repito que parece

ter havido confusão a respeito. O Relator poderá proceder à leitura do Relatório,

mas isso não o eximirá da leitura formal, no momento adequado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, o Relator

estava tecendo considerações; o Relator não estava sequer lendo o voto, muito

menos dando início à discussão da matéria. Não estamos discutindo nada. Nem

eu nem ninguém tomamos a palavra para discutir a matéria. Estamos tecendo

considerações a respeito da matéria.

No momento certo, os Parlamentares vão inscrever-se, vão debater, vão

fazer perguntas. Não há sentido evitar que agora troquemos idéias sobre matéria

a ser discutida posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Perfeito. Parece-me

que a questão está esclarecida. A palavra pode ser utilizada para discutir o

assunto, porém, isso não nos faz ultrapassar o período que formalmente o

Regimento dedica à discussão da matéria, quando há inscritos e formalidade para

o encerramento da discussão, e tudo isso será feito absolutamente respeitando o
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quorum . O Relator exporá suas idéias, tecerá considerações sobre elas e

responderá a perguntas informalmente, antes da Ordem do Dia.

Têm razão os Deputados Sérgio Miranda e Alberto Goldman: o Relator não

poderá ultrapassar, neste momento, a obrigação legal de apresentar seu voto no

momento adequado.

Devolvo a palavra ao nobre Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Obrigado, Sr. Presidente.

Fiz este intróito por tratarem-se de considerações iniciais constantes de

meu Relatório, o que permitirá ao Plenário uma troca inicial de idéias, sem

infringirmos o Regimento Interno da Comissão.

Considerações Iniciais

Por força do art. 7º da Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000 (PPA

2000/2003), as ações orçamentárias incluídas, alteradas ou excluídas da Lei

Orçamentária para 2000/ 2001 têm seus reflexos automaticamente incorporados

ao PPA.

Entretanto, segundo dispõe o art. 5º da citada lei, a exclusão, inclusão ou

alteração de programas deve obrigatoriamente ser realizada por meio de projeto

de lei específico. Este projeto tem por objetivo atender a tal dispositivo e promover

as alterações julgadas necessárias pelo Executivo.

Da Revisão

A revisão proposta está dividida basicamente em 06 (seis) partes, a saber:

Proposta de Revisão do PPA
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A – Texto do Projeto de Lei.

B – Anexo I – Inclusão de Programas Finalísticos e de Gestão de Políticas

Públicas.

C – Anexo II – Alteração de Denominação e Objetivo de Programa

(somente as alterações propostas).

D – Anexo III – Ações Alteradas (somente as alterações propostas).

E – Anexo IV – Ações Excluídas.

F – Anexo V – Programas Excluídos.

Nos “Documentos Auxiliares à Proposta”, temos:

Auxiliar do Anexo II – contém a denominação e o objetivo dos programas

atualmente em vigor no PPA e as respectivas alterações propostas no PL.

Com esses documentos auxiliares visamos facilitar o entendimento por

parte dos membros desta Comissão, tendo em vista que foram alterações de

prazo e apresentação de emendas e outras coisas surgidas agora, mas já de

conhecimento da Comissão. Pela exiguidade do tempo, procuramos colaborar

com os membros da Comissão.

Auxiliar do Anexo III – contém a relação das ações aprovadas no PPA e as

alterações propostas no PL.

Esse Anexo trata apenas das ações que deveriam ser financiadas com

recursos de outras fontes, entre as quais a iniciativa privada e outras fontes

previstas.
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Auxiliar do Anexo IV – contém a destinação das ações excluídas (as ações

migraram para outro programa ou efetivamente foram excluídas).

Auxiliar do Anexo V – contém a destinação das ações dos programas

excluídos (algumas ações migraram para outro programa, outras efetivamente

foram excluídas).

Texto do Projeto de Lei

Em relação especificamente ao texto de lei, o projeto propõe a inclusão de

um inciso ao parágrafo único do art. 7º da Lei nº 9.989/2001. Tal dispositivo tem

por finalidade autorizar o Poder Executivo a adequar as metas fiscais das ações

de forma a compatibilizá-las com as alterações de valores implementadas por leis

orçamentárias, créditos adicionais e alterações do PPA, bem como ajustar os

respectivos produtos e unidades de medida.

Lei nº 9.989/2000

Art.

7º.......................................................................

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo

autorizado a:

(...)

III – adequar as metas físicas de ações

orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações

nos seus valores, ou produto, ou unidade de medida

respectivos, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais
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e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o

Plano Plurianual.

Além dessa alteração, estamos propondo ainda, por emenda de Relator, a

inserção de novo dispositivo que obrigará o Poder Executivo a publicar

periodicamente as compatibilizações entre o PPA e a lei orçamentária vigente.

Por força do art. 7º da Lei nº 9.989/2000 (PPA 2000/20003), as ações

orçamentárias incluídas, alteradas ou excluídas por meio das leis orçamentárias e

de seus créditos adicionais têm seus reflexos automaticamente incorporados ao

PPA, não sendo necessário, portanto, que sejam expressamente incluídas em lei

específica. Todavia, tendo em vista as alterações a serem realizadas diretamente

pelas leis orçamentárias, o Plano Plurianual deixa de contemplar a programação

efetivamente planejada. Com o fito de dar publicidade a tal programação,

propomos a inclusão de um art. 8º, com a seguinte redação:

Art. 8º O Poder Executivo, no prazo de 45 dias, a

partir da publicação desta lei, publicará o Plano

Plurianual 2000/2003 vigente, incorporando as

alterações efetivadas por esta Lei pelas Leis nº

10.178/2001 e nº 10.265/2001, e as decorrentes das

leis orçamentárias de 2000 e de 2001, e respectivos

créditos adicionais.

§1º O documento apresentará, para cada

programa e suas ações, os respectivos valores e metas
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físicas executados em 2000, aqueles previstos na lei

orçamentária de 2001 e seus créditos e os saldos

remanescentes para o biênio 2002/2003.

§2º Nos casos de ações incluídas no Plano

Plurianual, por intermédio das leis orçamentárias ou de

seus créditos adicionais, na forma do art. 7º da Lei nº

9.989/2000, deverá ser observado:

a) quando a inclusão decorrer da migração de

ação já existente em outro programa, o saldo

remanescente da ação migrada será transferido à nova

ação;

b) quando a inclusão decorrer de aglutinação de

uma ou mais ações já existentes, os saldos

remanescentes das ações aglutinadas serão

incorporados à ação resultante;

c) quando a inclusão decorrer de

desmembramento de ação já existente, o saldo

remanescente da ação desmembrada será distribuído

proporcionalmente pelas ações resultantes;

d) em quaisquer das hipóteses das alíneas

anteriores, será preservada a regionalização prevista

nas ações envolvidas.
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§3º O Poder Executivo publicará,

periodicamente, o Plano Plurianual vigente atualizado,

em especial após a edição das leis orçamentárias

anuais e de leis que o revisem.

O Governo propôs a inclusão de 15 novos programas — vou ler apenas o

título, a justificativa consta do relatório:

Programa Universalização dos Serviços de Telecomunicações;

Programa Gestão da Política de Controle Interno do Poder Executivo

Federal;

Programa Responsabilidade Fiscal para a Estabilidade;

Programa Esporte na Escola;

Programa Governo Eletrônico;

Programa Comércio Eletrônico;

Programa Educação Fiscal;

Programa Desenvolvimento da Floricultura e Plantas Ornamentais —

PROFLORES;

Programa Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos;

Programa Organização Produtiva de Comunidades Pobres — PRONAGER;

Programa Proteção da Adoção Internacional;

Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas;

Programa Gestão da Política de Comunicações;

Programa Inovação Tecnológica em Telecomunicações;
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Programa Mobilização para a Defesa Nacional; e

Programa Operações Militares.

Tendo em vista os programas de corredores serem de caráter regional, o

que inviabiliza a elaboração de emendas nesses programas pelas Comissões

Permanentes da Câmara e do Senado Federal, que somente podem elaborar

proposições de caráter nacional, segundo determina a Resolução nº 5-CN, e,

principalmente, considerando que a proposta do Executivo extingue os programas

genéricos na área de transportes, propomos a criação de um novo programa,

denominado Infra-Estrutura em Transportes, por meio das emendas de Relator nºs

4, 5 e 6.

Tal programa será composto por ações equivalentes à 5850 — Adequação

de Rodovia Federal, 5852 — Construção de Rodovia Federal e 5862 —

Complementação e Ampliação do Sistema Portuário, que se encontravam em

programas genéricos e estavam sendo extintas pelo Projeto de Lei nº 31.

O Programa Infra-Estrutura em Transportes será assim composto:

Ações:

5850 – Adequação de Rodovia Federal; Emenda de Relator nº 04;

1040 – Infra-Estrutura Portuária; Emenda de Relator nº 5;

5852 – Construção de Rodovia Federal; Emenda de Relator nº 6.

Fizemos isso exatamente para podermos continuar a receber as emendas

de Comissões, que têm apenas caráter nacional e, assim, seriam eliminadas com

a exclusão daqueles programas pelo Governo e seu projeto original.
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Alteração de Denominações e Objetivos de Programas

Foi proposta a alteração na denominação de 44 programas e a adequação

dos objetivos de outros 96, na forma do Anexo II. Segundo a Exposição de

Motivos, a finalidade dessas alterações é, respectivamente, proporcionar melhor

comunicação com a sociedade e maior precisão nos alvos a serem atingidos.

No que toca a esse tópico, deve-se mencionar que as alterações propostas

pelo Executivo aos objetivos dos programas, em regra, não ensejam restrições às

possibilidades de atuação governamental. Pelo contrário, permitem até ampliação

do escopo de trabalho.

Cabe destacar, entretanto, o caso do Programa Morar Melhor, para o qual

foi proposta a redução dos objetivos, com a exclusão da área de saneamento.

Dessa forma, a fim de não inviabilizar as ações de saneamento básico que vêm

sendo executadas no Morar Melhor (3969 – Implantação de Serviços de

Saneamento Básico em Municípios com População de até 75 mil habitantes; 3179

- Implantação de Serviços de Saneamento Básico em Municípios com População

superior a 75 mil habitantes e 5011 - Implantação de Serviços de Saneamento

Básico Integrado em Municípios com População inferior a 20 mil habitantes), bem

como atender à Emenda nº 0301, do Deputado Luiz Carlos Hauly, impôs-se a

modificação dos objetivos do Programa Saneamento é Vida, de forma a que

viesse a alcançar tais ações.

Acatamos, também, a Emenda nº 0302, que aperfeiçoa o objetivo do

Programa Administração Tributária e Aduaneira, e elaboramos as Emendas de
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Relator nºs 1 e 2, nas quais sugerimos nova redação aos objetivos dos Programas

Defesa Comercial e Recursos para o Desenvolvimento, com o intuito de ampliar a

atuação desses programas.

Finalmente, a Emenda de Relator nº 3 fez-se necessária para adequar a

Emenda nº 0184, do nobre Deputado Virgílio Guimarães, no sentido de que o

Programa 0257 — Universalização dos Serviços de Telecomunicações — priorize

a utilização de softwares  livres, como forma de incentivar a indústria nacional.

Alteração de Valores de Ações

Está sendo proposto, conforme consta do Anexo III, o cancelamento de

recursos orçamentários alocados em ações financiadas por fontes que não

constam dos Orçamentos da União. As mencionadas ações serão mantidas no

Plano Plurianual 2000-2003, contemplando exclusivamente as fontes de recursos

não orçamentários que as financiam.

Por conta desse anexo, muitos Parlamentares entenderam,

equivocadamente, que as ações estavam sendo excluídas do PPA. Na verdade, o

que ocorre é a recuperação dos recursos orçamentários, indevidamente alocados

nesses projetos, para aplicação em outras ações orçamentárias. O cancelamento

dessas fontes gerou recursos suficientes para acolhimento das emendas

parlamentares.

Exclusão de Ações

Cabe ressaltar que, embora o Anexo IV se intitule “Exclusão de Ações”, não

ocorre efetivamente a extinção das ações mencionadas. As ações foram
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transferidas para outros programas, conforme se evidencia no Documento Auxiliar

ao Anexo IV.

Entretanto, cabe destacar que a proposta enviada pelo Poder Executivo

informava tão somente as ações “migradas” para novos programas, não as ações

transferidas para programas já existentes, que viriam somente na proposta

orçamentária para o ano de 2002.

Por entender que tal procedimento conferiria liberdade demasiada ao Poder

Executivo, solicitamos que nos fosse enviada a situação das ações migradas para

esses programas, no que fomos prontamente atendidos.

Com tais informações adicionais, resolvemos incorporá-las ao relatório, de

modo que o Congresso Nacional já decida para onde irão os recursos daquelas

ações. Essas informações estão sendo apresentadas no novo Anexo IV.

Exclusão de Programas.

O Anexo V apresenta a relação de programas com proposta de exclusão no

Projeto de Lei nº 31/2000. Entretanto, nem todas as ações que integram tais

programas foram excluídas, tendo havido remanejamento de algumas para

programas novos ou já existentes. Dessa forma, são as seguintes possibilidades

de destinação das referidas ações:

1 - migração para programas novos;

2 – migração para programas existentes no Plano Plurianual; ou

3 – exclusão.
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O documento auxiliar do Anexo IV mostra, com clareza, o que ocorreu com

cada ação dos respectivos programas.

Justificativas apresentadas para a exclusão dos programas. O Governo,

então, apresenta, na página 8, no programa existente, a justificativa para a

exclusão. Os nobres Srs. Deputados e Senadores têm aí no nosso relatório.

Merece destaque a questão da exclusão do Programa nº 0806 — Apoio de

Desenvolvimento do Setor Agropecuário. Com tal exclusão, a Ação nº 1482 —

Mecanização Agrícola, também estava sendo extinta e transferida toda ela para o

PRONAF, impedindo, portanto, que os nobres Srs. Deputados e Senadores

pudessem apresentar emendas, como, por exemplo, Destinação de Fatores

Agrícolas, um dos grandes volumes em que os Srs. Parlamentares e

Congressistas apresentam suas emendas.

Entretanto, acatando emendas de vários Parlamentares, inclusive deste

Relator, mantivemos a ação no nosso substitutivo, transferindo-a para o Programa

nº 0360 — Gestão da Política Agropecuária, mantendo-a no âmbito do Ministério

da Agricultura.

Com Relação à Ação nº 2356 — Apoio às Ações de Assistência Técnica e

Extensão Rural, que também seria migrada para o Programa Agricultura Familiar

no PRONAF, resolvemos transferi-la também para o Programa nº 0360 — Gestão

da Política Agropecuária, na qual os Srs. Congressistas poderão continuar

apresentando emendas somente naquela área que é de extrema importância em

alguns destaques agrícolas, que é a extensão rural, no caso, as EMATERs.
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Outra determinação importante que estamos apresentando no nosso

substitutivo refere-se ao 0424 — Programa Turismo no Sul. Apesar de o programa

estar sendo extinto no PPA, estamos transferindo a Ação nº 1145 —

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Turística na Região Sul, com seu respectivo

recurso, para o Programa nº 0410 — Turismo: A Indústria do Novo Milênio.

Segundo a Exposição de Motivos nº 241, os recursos para o financiamento

dos novos programas constantes do Anexo I desse projeto de lei originam-se de:

a) programas excluídos, listados no Anexo V;

b) ações excluídas, listadas no Anexo IV;

c) cancelamento de recursos orçamentários, conforme o Anexo III,

alocados indevidamente em ações financiadas por fontes externas aos

Orçamentos da União;

d) recursos de fontes de receitas não previstas na Lei do Plano Plurianual

de 2000-2003, destinados a programas novos.

Além dessas fontes, foi-nos comunicado pelos técnicos do Ministério do

Planejamento que os recursos da Ação nº 1483 — Eletrificação Rural, que

estavam sendo transferidos para o Programa nº 7006 — Luz no Campo, poderiam

ser utilizados, visto que o Programa Luz no Campo, com essa ação, já havia sido

aprovado pelo Congresso Nacional no semestre passado. Isso nos facilitou

sobremaneira o acatamento das emendas parlamentares, sem que fossem

necessários cortes substanciais nos demais programas.
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Vale ressaltar que, das novas fontes financiadoras do presente projeto de

lei, cerca de 95% estão vinculadas aos novos programas: Universalização dos

Serviços de Telecomunicações, financiado pelo Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações — FUST, e Inovação Tecnológica em

Telecomunicações, que utiliza recursos do Fundo para o Desenvolvimento

Tecnológico das Telecomunicações — FUNTTEL. Portanto, a nossa margem de

manobra para o remanejamento de recursos é extremamente limitada.

Ao projeto de lei atual foram apresentadas 498 emendas, sendo 359

envolvendo recursos orçamentários, 19 ao texto da lei e aos objetivos dos

programas e, finalmente, 120 emendas sugerindo o cancelamento de exclusão de

programas ou ações.

Como explicado anteriormente, os recursos disponíveis para atendimento

das emendas parlamentares são mínimos, menos de 200 milhões de reais.

Recebemos um pedido, através das emendas, de 50 bilhões de reais. Além disso,

também não foi possível adotar um critério único como forma de acatamento das

emendas parlamentares, pois a variedade de setores e de recursos demandados

não nos permitiu tal facilidade. Sendo assim, procuramos atender, sempre

respeitando a legislação vigente, a pelo menos uma emenda por Parlamentar. Foi

necessária a apresentação de 11 emendas de Relator, como forma de acolher

melhoramentos nos anexos apresentados.

O que fizemos e procuramos fazer, Srs. Congressistas, quando um

Deputado ou Senador apresentava sua emenda com destinação de recursos
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muito elevados, foi acolher, a fim de que constasse do PPA para que, no

Orçamento, o nobre Parlamentar pudesse apresentar as suas emendas ou

emendas de Comissão. Buscamos isso. Muitas das emendas que aparecem como

não acolhidas, na realidade, é porque já constam do PPA. E isso excluía a

necessidade de que novamente ela voltasse a constar.

Em tese, é o que queríamos transmitir neste momento, enquanto

aguardamos o quorum .

Coloco-me à disposição, através da Presidência, dos nobres colegas.

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

Deputado Santos Filho.

Ainda não há quorum .

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

obter um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois bem, o Relator

poderá responder questões que serão apresentadas agora. Caso o quorum não

seja alcançado até o final das questões, suspenderei a reunião e reiniciaremos em

um novo horário, porque o esforço está sendo feito. O Deputado Ricardo Barros

usará da palavra logo a seguir.

Quero apenas anunciar que esta conversa sobre a matéria para elucidar

questões poderá ser feita, sem que isso signifique abertura formal da discussão da

matéria.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Eu também gostaria de usar a

palavra, Sr. Presidente.

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

Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – É um esclarecimento que

solicito ao Deputado Santos Filho. Trata-se da emenda relacionada ao FUST, que

S.Exa. apresentou e eu queria entender. Consta do relatório, na página 14,

"Emendas ao Texto de Lei e Anexo II". Nessa emenda foi mudado o objetivo, que

passou a ser:

Garantir o acesso ao serviço de

telecomunicações e de valor adicionado em

estabelecimento de ensino público, instituições de

saúde pública, para as populações em localidade com

menos de 100 habitantes e para as populações cuja

renda não permita o acesso em base comercial,

utilizando, preferencialmente, softwares livres.

Não tem cabimento, Sr. Relator. Isso não é um objetivo. O objetivo é o que

queremos atingir. Agora, como vai atingir esse objetivo é um outro departamento.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – V.Exa., aparentemente, tem razão.

Mas o que acontece é que havia a preocupação de diversos Parlamentares, e

acolhemos uma emenda, com pequena alteração no texto, do nobre Deputado

Virgílio Guimarães, para que também estimulássemos a indústria nacional
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somente nessas áreas das universidades. O próprio Ministro das Comunicações

havia feito referências a um software , na realidade, mais barato, que seria

intensificado e estimulado pelo próprio Governo.

Foi a maneira que encontramos, sem ferir o texto da lei, e colocando nos

objetivos...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Isso não pode.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Mas não há qualquer impedimento

legal, nobre Deputado. Discordo de V.Exa. Pode parecer que tenha sido uma

concessão, mas não há impedimento algum de que eu o utilize no texto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não se trata de impedimento

legal. É que não é de bom senso estabelecer no Plano Plurianual a forma pela

qual vai se fazer um processo licitatório ou decidir qualquer coisa. Isso não tem

sentido. É inusitado, nunca vi isso.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Que seja inusitado. Mas

entendemos que era cabível, porque isso, preferencialmente, permite, no

momento em que a indústria nacional tem a sua possibilidade, estar aberto para

ela. No meu entendimento, essa é a maneira mais correta que temos de estimular

e valorizar a indústria nacional.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Então, V.Exa. me desculpe,

porque deveria ter feito, em todos os projetos que estão aqui, referências à forma

pela qual vai ser feita; a maneira pela qual vai ser feita. Não tem sentido.
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O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado, se V.Exa. olhar o

programa do FUST, o que está acontecendo? O Governo já está correndo com a

licitação, cujos editais ainda não foram abertos exatamente porque o FUST ainda

não foi aprovado. Estamos procurando buscar dar condições à empresa nacional,

às universidades, aos empresários nacionais que tenham as mesmas condições.

Preferencialmente, se busca dar. Se na área nacional não houver condições de se

oferecer nada para competir, compra-se de quem estiver no mercado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não estou entrando nesse

mérito. Para mim, havendo possibilidade de se comprar sempre o nacional, é

melhor. Ninguém vai procurar importar nada. Acho que não tem de haver

importação, a não ser que seja absolutamente necessária a importação,

evidentemente. Não defendo a importação; defendo que isso seja feito aqui.

Estou brigando com a Lei de Patentes para que as empresas que obtenham

as patentes, conforme exposto na lei, tenham de produzir seus produtos

internamente, senão a patente não tem validade. Então, pode-se abrir mão da

patente. Não tenho dúvida alguma quanto a isso. O que não me parece lógico é

colocar isso num Plano Plurianual. Não tem nada a ver, trata-se de outro

departamento.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado, não há incorreção

de técnica legislativa nenhuma. Vamos sustentar essa posição, porque quando

acolhemos essa emenda, nós e o Deputado Virgílio Guimarães, a acolhemos

parcialmente e a alteramos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Consulto o Plenário

se algum outro Deputado ou Senador gostaria de fazer algum questionamento.

(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Relator, V.Exa. incluiu o art.

8º no relatório, dando ao Poder Executivo prazo para incorporar as alterações e

discutir também as questões decorrentes dos créditos adicionais. Nos casos de

ações não incluídas por intermédio das leis orçamentárias, os seus créditos, na

forma da lei, deverão ser observados.

Aqui, o Relator define alguns critérios. Peço a V.Exa. que explique qual o

objetivo dessa inclusão feita no art. 8º.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Ricardo Barros,

tivemos um objetivo: o de fazer com que o Governo tenha um pouco mais de

respeito para com o Congresso Nacional, porque, senão, ficaríamos sempre sem

nenhuma informação do Governo.

Então, quando pusemos no § 2º:

§ 2º Nos casos de ações incluídas no Plano

Plurianual, por intermédio das leis orçamentárias ou de

seus créditos adicionais, na forma do art. 7º da Lei nº

9.989/2000, deverá ser observado:

a) quando a inclusão decorrer da migração de

ação já existente em outro programa, o saldo
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remanescente da ação migrada será transferido para a

nova ação;

O que queremos assegurar? O Governo diz que extinguiu um programa e o

migrou. Então, é importante que ao migrar o programa os recursos também sejam

transferidos para a nova ação, porque, senão, se migra um programa e se retira o

recurso. Logo, na realidade, migrou-se um programa, mas não se assegura o

recurso para onde ele migrou.

O sentido dessa alínea “a” é exatamente isso: “quando a inclusão decorrer

da migração de ação já existente em outro programa, o saldo remanescente da

ação migrada será transferida para a nova ação". Isso o Governo tem prazo para

dar, justificar e apresentar à opinião pública e ao Congresso Nacional.

Da mesma maneira ocorre com a alínea “b”:

b) quando a inclusão decorrer da aglutinação de

uma ou mais ações já existentes, os saldos

remanescentes das ações aglutinadas serão

incorporados à ação resultante;

Se não for assim, não tem sentido. O Governo agrupa duas ações e

transfere para uma terceira, não levando o recurso. Na realidade, isso seria quase

que um embuste que estaria sendo impingido à Nação brasileira e ao Congresso

Nacional, que já havia votado esse PPA.
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Então, quando há exclusão total é outro problema, mas quando migra,

entendemos que é obrigação do Governo levar os recursos dessas ações que

foram migradas para uma nova, e as que foram agrupadas em duas, também.

c) quando a inclusão decorrer de

desmembramento de ação já existente, o saldo

remanescente da ação desmembrada será distribuído

proporcionalmente pelas ações resultantes;

Às vezes é mais de uma ação resultante disso. Então, o Governo tem de ter

também esse comprometimento.

d) em quaisquer das hipóteses das alíneas

anteriores, será preservada a regionalização prevista

nas ações envolvidas.

Com isso, estamos fazendo também com que o Governo, que nos cobra

sempre um orçamento realista, um PPA real, tenha comprometimento com o

Congresso Nacional e com a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Indago se ainda há

alguma questão. (Pausa.)

Ainda não há quorum  no Senado. Com a assinatura do nobre Senador

Romero Jucá, ainda faltam dois Senadores.

Irei suspender a reunião e marcar...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, gostaria de fazer

mais um questionamento ao Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Antes de V.Exa.

fazer o seu questionamento, lembro que a Mesa foi bastante complacente e

continuará a sê-lo, mas quero apenas fazer um registro. Por confusão da Mesa, da

Presidência, de alguma maneira o Relator fez a leitura pelo menos dos

considerandos do seu relatório. Peço que se registre que não há precedente no

que se refere à discussão formal da matéria antes da abertura da Ordem do Dia.

Que isso fique registrado, mesmo com essa postura mais liberal de permitir o uso

do microfone. Mas, neste caso, não foi esgotada a discussão da matéria.

Permitirei ao Deputado Ricardo Barros completar sua pergunta. Na

seqüência, vamos verificar a questão do quorum , para suspender ou continuar

com a reunião, dependendo do número regimental de Senadores.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Questiono do Sr. Relator dois

fatores. S.Exa. acatou emendas, inclusive uma de minha autoria, no que diz

respeito a programas de infra-estrutura amplos, que não dizem respeito aos

corredores que normalmente são contemplados no PPA.

Desejo uma explicação do Sr. Relator sobre isso, porque, em tese,

contrariaria a linha do PPA, que é a de estabelecer, efetivamente, as obras.

Estamos falando das ações de adequação de rodovias federais, infra-estrutura

portuária e construção de rodovia federal.

Complementando, desejo também saber a respeito da questão da exclusão

de alguns programas que tinham recebido emendas no PL nº 16 — consta da

página 7 do seu relatório —, que fala da justificativa para a exclusão desses
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programas. Em alguns casos, não houve a devida migração nem a incorporação

em outros itens. Então, peço também uma explanação do nobre Relator sobre

essa matéria.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Com relação ao primeiro

questionamento do nobre Deputado Ricardo Barros, o que aconteceu é que o

Governo retirou, excluiu, na realidade. E temos um problema sério aqui na Casa.

As Comissões Permanentes, as Comissões Temáticas na área de infra-estrutura,

a Comissão de Transporte, por exemplo, que, na realidade, é a única, não

poderiam mais apresentar emendas de Comissão, porque têm apenas caráter

nacional.

Então, o que fizemos? Muitas delas não estão, na realidade, nos

corredores. Logo, criamos, através de uma emenda de Relator, três ações: 5850 -

Adequação de Rodovia Federal; 5852 – Construção de Rodovia Federal; e 5862 –

Complementação e Ampliação do Sistema Portuário, permitindo que as emendas

de Comissão possam continuar a ser apresentadas pelos nobres Deputados e

Senadores nas duas Casas.

Por isso, fizemos um entendimento com todos os técnicos do Ministério do

Planejamento, que concordaram que, na realidade, não poderíamos excluir essas

emendas da área de infra-estrutura das Comissões.

Com relação à segunda pergunta de V.Exa., na realidade, o Governo já fez

isso. Ao alterar o PPA, ele migrou ações para programas novos — já fizemos
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referência a isso —, migração para programas inexistentes no Plano Plurianual ou

simplesmente a exclusão.

O que fizemos? Com relação à migração para novos programas, estamos

exigindo que o Governo, ao migrar para novos programas, aporte os recursos,

caso existam anteriormente.

Quanto à migração para programas existentes no Plano Plurianual, não

acolhemos as emendas daqueles projetos que já constam do PPA original. Como

já dissemos antes, o volume de recursos solicitado pelos novos congressistas

chegava a 50 bilhões de reais. No entanto, dispomos de cerca de 200 milhões

para acolher as emendas.

O que buscamos fazer? Com relação àqueles projetos que já estavam

incluídos no PPA, pura e simplesmente não rejeitamos as emendas, apenas

fizemos referência que já constavam do PPA, podendo, portanto, os Srs.

Congressistas apresentar emendas quando da elaboração do orçamento.

No que se refere àqueles que não constavam do PPA original, buscamos,

dentro do possível, acolher as emendas com pequenos recursos, apenas para

possibilitar que os Sr. Congressistas possam, quando da elaboração, apresentar

emendas caso haja interesse individual, de bancada, ou regionais.

Quando há exclusão real, com justificativa, também não acolhemos as

emendas.

Esse foi o critério que adotamos para os três casos: migração para

programas novos, migração para programas existentes no Plano Plurianual ou a
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exclusão, pura e simplesmente. Neste documento do Anexo IV, procuramos

mostrar com clareza o que ocorreu com cada uma das ações dos respectivos

programas.

Esperamos ter atendido ao nobre Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Agradeço ao Sr. Relator a

explicação. O esclarecimento de V.Exa. foi muito útil para nós porque, realmente,

não era esse o espírito que tínhamos em relação ao PPA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Volto a palavra ao

Relator, para prestar mais esclarecimentos.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – As páginas 2, 3, 4, 5, 6 e 11, às

quais já fizemos referência, foram incluídas no Anexo III, por emenda do Relator.

Apenas para que o plenário tome conhecimento, já havíamos feito referência a

isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Um momento.

(Pausa.)

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, solicito a

abertura da discussão da matéria, para que os Parlamentares possam promover

os destaques, porque gostaríamos de votá-la. Penso que seria importante que os

Parlamentares se inscrevessem formalmente para o debate. Encerrada a

discussão, voltaríamos para votar efetivamente a matéria, após a Ordem do Dia.

Entretanto, é preciso que o Relator tenha tempo para apreciar os destaques. Seria



41

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

útil que, durante o horário da Ordem do Dia, o Relator pudesse dar seu parecer

aos destaques, para retornarmos à votação logo em seguida.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Para contraditar, Sr. Presidente.

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

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Existe uma pauta. Este não é o

primeiro ponto de pauta. Para que este item da pauta se transforme no primeiro,

deveria haver a votação de um requerimento, e pretendemos pedir verificação de

votação nesse requerimento.

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

seguir regimentalmente a reunião. Uma vez que a proposta do nobre Deputado

Ricardo Barros não foi acolhida pelo Deputado Sérgio Miranda, darei continuidade,

normalmente, à sessão.

Deputado Ricardo Barros, V.Exa. sugeriu que entrássemos na Ordem do

Dia e, por acordo, fizéssemos esse encaminhamento. O Deputado Sérgio Miranda

insiste na seqüência normal da reunião, em que apresentará razões, a sua

maneira.

Nesse sentido, alcançado o quorum , consulto os Srs. Parlamentares se

alguém deseja manifestar-se sobre a ata da 14ª Reunião da Comissão Mista de

Orçamento. (Pausa.)

Não havendo quem se manifeste, considero aprovada a ata anteriormente

discutida e distribuída neste plenário.
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Passa-se à Ordem do Dia.

Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias:

Item 01: 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 01 emenda ao projeto.

Voto: favorável, nos termos propostos no projeto.

Não estando presente o ilustre Relator, passarei ao item seguinte.

Item 02: Projeto de Lei nº 21/2001, que “Abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no

valor global de R$ 91.136.504,00 (noventa e um milhões, cento e trinta e seis mil,

quinhentos e quatro reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento

vigente".

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

Voto: favorável, nos termos propostos no projeto.

Não estando presente o ilustre Relator, passamos ao Item 03 da pauta.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Peço a palavra para uma

questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vejo que estamos introduzindo,

com anuência dos representantes do Governo, uma nova prática, que será

respeitada em outras reuniões. Caso esteja ausente o Relator, não é admitido que

outro Parlamentar leia seu relatório. Só votaremos nesta Casa quando estiver

presente o Relator. Penso que esta questão deveria ficar bem clara para o

conjunto: não haverá substituição de Relator durante a leitura de relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, essa é uma

decisão de V.Exa.?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Desculpe-me, mas essa questão

não está em discussão, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não entendi. Tive a impressão

de que o Deputado Sérgio Miranda parecia o Presidente da Comissão

respondendo a uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Um Presidente da

Comissão para esclarecer.

Como eventualmente exerço a função de Segundo Vice-Presidente desta

Comissão, considerei que, não havendo proposições no sentido da substituição,

passaríamos imediatamente ao item seguinte da pauta, o que me parece razoável.

Penso que tem razão o Deputado Sérgio Miranda nos termos aqui praticados.

Eventualmente, alguém pode, por meio de sugestão, o que não foi feito nesse

caso.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Nesse sentido, V.Exa. tem

toda razão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Item 03.

Projeto de Lei nº 25/2001-CN, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 11.875.000,00 (onze milhões, oitocentos
e setenta e cinco mil reais), para reforço de dotação consignada do
vigente orçamento”.

O Relator é o Senador Nabor Júnior.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.

Voto: favorável, nos termos propostos no projeto

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente, pela ordem.

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

palavra.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Quero dar uma sugestão: quem

for Relator e tiver projeto em pauta, que se apresente, para evitar o desgaste de

V.Exa. com as leituras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Esta Presidência

interina adotou o procedimento, nobre Deputado, de não fazer proposições no

sentido de substituição de Relator. Naturalmente, não estou vetando isso. Caso

algum Parlamentar faça esse tipo de proposição, ela será levada à consideração

da Comissão.

(Não identificado) – S.Exa. quis dizer diferente. Os Relatores que

estiverem presentes que apresentem seus pareceres em vez de V.Exa. lê-los.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois, não. O primeiro

Relator, nobre Senador Relator Nabor Júnior, não está presente. O projeto de lei

seguinte foi relatado pelo Deputado Neuton Lima, que também não está presente.

Na seqüência, temos o relatório — não se trata aqui de um projeto de lei — da

conclusão do edifício-sede do Tribunal Regional Federal, Rio de Janeiro. Relator:

Deputado Paulo Feijó. (Pausa.) Também está ausente.

Passemos para a Pauta nº 15, que trata do Projeto de Lei nº 31.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – O Relator está presente. Vamos

abrir a discussão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois, não. Será

absolutamente respeitado na Comissão que, se não houver acordo, valerá o

Regimento. A qualquer momento pode haver pedido de verificação.

Pauta nº 15.

Apresentação de relatório ao Projeto de Lei nº 31/2001, que “Altera o Plano

Plurianual para o período 2001/2003”.

O Relator é o Deputado Santos Filho.

Foram apresentadas 498 emendas ao projeto.

Voto: favorável, nos termos propostos no substitutivo.

Informo aos Srs. Congressistas que o avulso da mensagem das emendas

está disponível para consulta na mesa de trabalho. No caso dos Srs.

Parlamentares, na mesa esquerda à Presidência.

Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Congressistas, ontem, fizemos uma explanação inicial, em que lemos, na

realidade, praticamente aquilo que seria nosso relatório. Apenas deixamos de ler a

inclusão dos programas, que constam do relatório, e também a página 8, onde

tem os programas que contêm as justificativas feitas para a exclusão pelo Poder

Executivo.

Vamos ler hoje apenas, na conclusão, o voto do Relator.

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 31, de 2001-CN,

na forma do substitutivo que submetemos à elevada consideração dos Srs.

Parlamentares.

Sala da Comissão.

Relator: Deputado Santos Filho.

Na Relação das emendas de Relator, que são 11, fizemos as seguintes

referências (pág. 11):

I – Emendas ao Anexo II

Emenda nº 01. Altera a redação do objetivo do Programa 0418 — Defesa

Comercial.

Emenda nº 02. Altera a redação do objetivo do Programa 0803 — Recursos

para o Desenvolvimento.

Emenda nº 03. Altera a redação do objetivo do Programa 0257 —

Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

II - Emendas ao Anexo I e III.
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Emenda nº 04. Cria o Programa 8035 — Infra-estrutura de Transportes,

com Ação 5850 — Adequação de Rodovias Federais — R$ 5.000.000,00.

Emenda nº 05. Cria o Programa 8035 — Infra-Estrutura de Transportes,

com Ação 1040 — Infra-Estrutura Portuária – R$ 5.000.000,00.

Emenda nº 06. Cria o Programa 8035 — Infra-Estrutura de Transportes,

com Ação 5852 — Construção de Rodovias Federais – R$ 5.000.000,00.

Emenda nº 07. Inclui no Programa 0410 – Turismo: a Indústria do novo

Milênio a Ação 1145 – Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Turismo na Região

Sul — R$ 20.000.000,00.

Emenda nº 08. Inclui no Programa 0051 — Gestão da Política de Educação

a Ação 4029 — Controle e Inspeção de Arrecadação do Salário-Educação — R$

4.036.885,00.

Total: R$ 39.036.885,00.

III - Emendas ao Anexo IV e V.

Emenda nº 09. Cancelamento da Ação 7090 — Implantação do Campi

Avançado da Universidade de Pernambuco, no Submédio São Francisco, no

Bipolo Petrolina, Estado de Pernambuco e Juazeiro, Estado da Bahia — os Srs.

Parlamentares verão que ela foi remanejada na seqüência.

Emenda nº 10. Modificação da Ação 2356 — Apoio às Ações de

Assistência Técnica e Extensão Rural, que passa para o Programa 0306 —

Gestão da Política Agropecuária.
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O projeto original impedia que os nobres Srs. Congressistas apresentassem

emendas ao trabalho das EMATERs.

IV - Emendas ao texto da lei.

Emenda nº 11. Inclui o art. 8º do PL nº 31/2001-CN, que visa dar

publicidade às alterações implementadas no PPA, por força do art. 7º da Lei nº

9.989/2000 (PPA 2000/2003).

Seguem-se as emendas de Relator ao texto da lei.

Na seqüência, os nobres Congressistas verão a relação das emendas

aprovadas e aprovadas parcialmente aos Anexos I e III do PL nº 31. Depois, verão

a relação das emendas aprovadas ao Anexo II, emendas que modificam os

objetivos. Posteriormente, a relação das emendas aprovadas ao Anexo IV e V,

emendas de cancelamento de exclusão. Em seguida, a relação das emendas

rejeitadas e prejudicadas nos Anexos I e III; a relação das emendas rejeitadas e

prejudicadas nos Anexos II (pág. 70, 71); a relação das emendas rejeitadas e

prejudicadas nos Anexos IV e V (pág. 72, 74 e 51); o substitutivo (pág. 75); no

Anexo I, a relação dos programas novos e suas ações; no Anexo II, a alteração de

denominação e objetivo dos programas; no Anexo III, as ações com demais fontes

alteradas são recursos que devem ser oriundos de iniciativa privada e de outras

fontes; no Anexo IV, todos os programas modificados com suas respectivas

ações.

Na realidade, os Srs. Congressistas terão facilidade de acompanhar todos

os programas modificados com as respectivas ações.
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Anexo V, os programas excluídos e, no Anexo VI, as ações excluídas dos

respectivos programas.

 Criamos alguns documentos auxiliares. Os do Anexo II estão na página

143, 154; o documento auxiliar ao Anexo III, nas páginas 155, 178 e o documento

auxiliar ao Anexo IV, na página 178. Esse talvez seja o principal documento de

todo o nosso relatório, em que ficam caracterizadas todas as migrações.

Temos a impressão de que, com isso, Sr. Presidente, o nosso relatório, se

 V.Exa. assim o determinar, pode entrar no período de discussões.

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

nobre Deputado Santos Filho.

Vamos iniciar a discussão.

Informo aos Srs. Deputados e Srs. Senadores que está aberto o prazo para

apresentação de destaques.

Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, vou dedicar-me basicamente a discutir o FUST — Programa de

Universalização de Serviços de Telecomunicações.

Faço apenas um comentário rápido. Discordo da exclusão do programa que

trata de hospitais de ensino. Colocar todos os hospitais universitários apenas

vinculados ao ensino de graduação é não encarar as finalidades maiores, inclusive

de extensão e de ensino de pós-graduação, dos hospitais universitários. A maioria

dos hospitais universitários patrocina pesquisas que dizem respeito à pós-



50

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

graduação e também a serviço de extensão. Colocá-los apenas como parte do

ensino de graduação retira investimento e limita os próximos orçamentos a conter

apenas recursos de custeio para esses hospitais.

Estou fazendo um destaque e considero que isso vai representar, não a

curto, mas talvez a médio prazo, um golpe de morte nos hospitais universitários.

Tenho o maior prazer de discutir o FUST na presença do Deputado Alberto

Goldman, que foi Relator da Lei Geral de Telecomunicações. Digo isso porque

V.Exa., Deputado Alberto Goldman, conhece do assunto e pode ser até que tenha,

por parte do Governo, pressões de aprovação, mas tenho absoluta certeza de que

V.Exa., como Relator da Lei Geral, ficará com o texto da lei.

A ilegalidade começa, nobre Relator, não só no objetivo mas também na

descrição das ações. Quando aprovamos a Lei Geral, V.Exa. teve a preocupação

de colocar no art. 61 a definição de serviço de valor adicional e, no parágrafo

primeiro, explicitou que serviço de valor adicionado não se constitui em serviço de

telecomunicação. Ora, como podemos ter serviços de valor adicionado sendo

financiados pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação?

Não são serviços de telecomunicação. Isso está no caput : garantir acessos e de

valor adicionado, como nos indicadores. Não podemos financiar serviços de valor

adicionado.

É interessante que não constam os equipamentos, mas serviços de valor

adicionado. Pela Lei do FUST, não pode ser financiado serviço de valor

adicionado. Mais grave são os outros indicadores. Coloca-se como indicador, Sr.
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Presidente, gastar a taxa de estabelecimentos rurais com acesso aos serviços de

telecomunicação e de valor adicionado, que hoje é zero e, daqui a 2 anos, será

60%. V.Exas. acreditam nisso? Vão aprovar isso? Acreditam que, daqui a 2 anos,

60% dos estabelecimentos rurais terão acesso aos serviço de telecomunicação?

Acreditam sinceramente e vão votar?

Mais ainda, Srs. Deputados, demonstrarei as inconseqüências desse

programa. É ilegal, já que está financiando serviço de valor adicionado. É falso

porque as afirmações não são reais, principalmente em relação a esse indicador

de estabelecimento de ensino. E, mais grave, no programa, todos os recursos são

do orçamento fiscal e da seguridade. Não existe recurso de outras fontes. Nos

recursos do orçamento fiscal e da seguridade, as despesas de capital

representam 2 bilhões e 329 milhões, quase 85%, talvez; não fiz a conta.

O que significa despesa de capital? Despesa de capital acontece quando se

incorpora ao patrimônio doente um bem de capital. Quando se compra um

equipamento, está-se incorporando ao ente um bem de capital. Quando se paga

uma conta, está-se fazendo uma despesa de custeio, uma despesa corrente.

Ora, 85% são despesas de capital, são compras de equipamentos que

serão incorporadas ao patrimônio, no caso concreto, ao patrimônio da União, caso

ela queira transferir. Meus senhores, aí observamos o que ocorre no FUST. Quem

vai comprar esses equipamentos? V.Exas. pensam, assim como a sociedade

brasileira, que esses equipamentos serão comprados numa licitação? Não é

verdade, a licitação é uma fraude; 85% dos recursos desse programa serão
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apenas destinados a empresas que não vendem equipamentos, mas vendem

serviços de telecomunicações.

Por isso, a ANATEL, mesmo falando de serviço de valor adicionado, não

cita equipamentos, porque sabe que as pessoas ficariam alertas. Quem vai

fornecer em Minas Gerais estes equipamentos, algo como 100 mil computadores,

10 mil impressoras a jato de tinta, 10 mil impressoras a laser? Será a Telemar.

Agora, a Telemar pode vender equipamento de informática, está na sua razão

social? Não pode. Qual a manobra que a ANATEL fez? Ela não incluiu a venda de

equipamento.

Nós, pobres Deputados, leremos aqui como se dá a má-fé. Fala-se de

implantação de acesso aos serviços de telecomunicação nos estabelecimentos

públicos de ensino e bibliotecas públicas. Fala-se em implantação de acesso, mas

o edital é para implantação de acesso, compra e fornecimento de módulos

terminais, equipamentos. Eles falsificam para nós, porque ficamos curiosos.

Ora, 85% desse dinheiro é despesa de capital, o que implica compra de

equipamento. Quem vai vender os equipamentos? Vai haver uma licitação para

vermos as empresas fornecedoras de equipamento de informática? Vão disputar

entre si para fornecer o melhor preço? Não vai ser isso. Vão dar de graça, de mão

beijada esses recursos para a Telefônica; a Telemar; a Brasil Telecom; e para a

EMBRATEL, que vai disputar; para a CTBC, na área do Triângulo Mineiro; e para

a Sercontel, na área de Londrina.
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 Empresas que não vendem equipamentos de informática transformaram-se

nos maiores vendedores. O que acontece? Não vou fazer nenhuma acusação

leviana. Mas vou fazer a demonstração cabal de que os órgãos reguladores, no

caso concreto, a ANATEL, foi capturada pelas empresas de telecomunicação, está

a serviço não do interesse público, mas do interesse das empresas de

telecomunicação. Essa é uma análise clássica do papel dos órgãos reguladores.

Ora, eles argumentam que a lei obriga. Tudo bem. Fizeram — prestem atenção,

nobres Deputados, para sabermos claramente com quem estamos trabalhando —

um projeto de lei para alterar a Lei do FUST. Pensei que essa alteração fosse para

tornar mais claro que a ANATEL poderia fazer uma compra de equipamentos, ela

mesma fazendo a licitação. Quando colocamos na Lei do FUST que a ANATEL

iria implementar o programa, pensamos que ela iria fazer a licitação para comprar

os equipamentos. Não. Eles não fazem a separação de serviços e equipamentos,

nem tratam disso. Prestem atenção na lógica adotada na justificativa do Ministro

Pimenta da Veiga para esta Casa. S.Exa. diz que todas as empresas colaboram

com o FUST, logo, por isonomia, todas devem participar do FUST. É assim?

Então, todas as empresas que colaboram para o Fundo da Pobreza têm o seu

dinheiro gasto em empresas do Fundo da Pobreza? Por que não vale a mesma

coisa para o FUNTEL? Porque o dinheiro do FUNTEL é o dinheiro dessas

empresas. É o meio por cento. Não vale. Eles aumentam o cartel. A ANATEL não

representa apenas as empresas do sistema de telefonia fixa comutada, ela

representa os interesses do setor do mercado de telecomunicações contra o
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interesse público. Alerto V.Exas.: contra o interesse público. É o setor das

telecomunicações. A ANATEL é a presença do setor no Estado e não a presença

do Estado no setor. Não é a mão do interesse público para regular em função do

interesse público, mas representa os interesses; ela vai transferir um bilhão e 500

para as empresas comprarem equipamentos.

Meus amigos, sinceramente, perguntem isso a qualquer pessoa de bom

senso — não precisa ser um entendido na lei para saber que o FUST não pode

financiar serviço de valor adicionado; não é serviço de telecomunicação, art. 61, §

1º. É lógico, e aí é o princípio da razoabilidade na administração pública. Uma

padaria não pode participar de uma licitação para vender navios ao Estado. Ou

pode? A Lei nº 8.666 proíbe, Srs. Deputados. Mas uma empresa de

telecomunicações vai participar de uma pseudolicitação, de uma falsa licitação

para fornecer, principalmente, equipamentos, porque 85% são despesas de

capital. Ela que não tem atribuição para isso? É possível a razoabilidade disso?

Então, chamo a atenção para isso. Não estou contra o FUST. O Deputado

Alberto Goldman é testemunha disso. Defendemos o FUST, inclusive trabalhamos

juntos para colocar a palavra “implementar”, para que a ANATEL implementasse

esse programa. É por isso que minha revolta é maior, porque fui surpreendido com

isso, Deputado Virgílio Guimarães. Na quinta-feira da semana retrasada, senti, na

insegurança do Ministro Pimenta da Veiga, nas vacilações de S.Exa., que havia

algo de estranho. No próprio pedido de censura senti que havia algo, e fui ler, na

noite de quinta-feira, o tal edital. Estava tranqüilo, apenas fazendo
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esclarecimentos e fui surpreendido, porque o edital, de fato, é uma agressão

institucional. Vou ganhar, no mérito, essa ação, e não apenas na liminar. Vamos

apresentar ao TCU, ao Ministério Público. Acho que, talvez, se V.Exas. pensarem

bem, essa é a maior compra que o Estado brasileiro vai fazer. A maior licitação.

Não há outra desse tamanho. A de aviões da FAB é de 700 milhões. Durante

alguns anos, todos comentam, saem editoriais na grande imprensa, fazem política

industrial. Essa é a maior, dirigida para poucas empresas de telecomunicações.

Por isso, lutarei. Não tenho nada contra o relatório. O Deputado Santos

Filho sabe do meu apreço por ele. É uma figura cordata, sempre disposta a

negociar, sempre aberta ao diálogo, aqui na Casa e nesta Comissão. Então, não é

nada de pessoal, Deputado Santos Filho. Mas vamos obstruir esse relatório em

função do que consideramos, porque eles vão argumentar em cima de nós, de

que queremos tirar a Internet das criancinhas. Volta-se àquela tese antiga. Os fins

da Internet à criancinha justificam os meios de se fazer falsa licitação.

Vamos obstruir esse projeto, tanto aqui quanto no plenário, e usaremos de

todas as nossas forças para isso.

Muito obrigado.

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

Deputado Sérgio Miranda. V.Exa. falou durante 15 minutos. Como não havia outro

inscrito, a Mesa foi bastante flexível em relação ao tempo, sem querer incorrer em

injustiças. Mas, daqui para frente, vamos procurar, com a compreensão de todos,
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seguir o tempo regimental, até porque dois outros Srs. Deputados já se

inscreveram: o Deputado Alberto Goldman e o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  – Sr. Presidente, só para

recuperar o tempo, sugiro que, a cada três oradores, o Relator responda, após o

que pode haver novos Parlamentares inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não. Eu até dei

essa justificativa. Foi importante ouvir o Deputado Sérgio Miranda, que completou

seu raciocínio. Como não havia inscritos, deixei que S.Exa. falasse, pois não

precisávamos do tempo. Agora, precisamos, senão prejudicaremos a Comissão,

em função da apresentação de destaques. O encerramento da discussão implica o

encerramento do prazo de apresentação de destaques. É bom levar isso em

conta.

Com a palavra o nobre Deputado Alberto Goldman.

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

Deputados, em princípio, o que teríamos de discutir aqui seria o PPA. Nada mais

do que isso. Nada mais do que inserir, dentro de um Plano Plurianual, a exigência

constitucional de que qualquer gasto, qualquer investimento que seja feito deve

estar no Plano Plurianual. Essa é a discussão hoje. Posso avançar o quanto

quiser na discussão de outros temas que tenham relação com este.

No que toca ao processo licitatório, não me lembro de, em nenhum

momento, ter discutido aqui se no recurso colocado para alguma ponte levou-se

em conta a discussão do processo licitatório dessa ponte. Nunca ouvi dizer isso. O
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que estamos discutindo hoje aqui é o Plano Plurianual, dando forma àquilo que já

decidimos no Orçamento 2001, e esses recursos estão alocados nele. Aprovamos

nesta Casa, no Orçamento 2001, os recursos destinados à universalização do

sistema. Estamos agora dando seqüência a algo que, infelizmente, pela inversão

ou pela falha do programa não foi inserido em momento adequado, não foi feito

antes. O que quero deixar claro — e não vou me escusar de discutir outras

questões levantadas pelo Deputado Sérgio Miranda — é que a matéria em

votação não é essa que S.Exa. expôs agora. A matéria em votação agora é o

Fundo de Universalização.

Aprovamos uma lei específica para o Fundo de Universalização, explicando

para que são os recursos e como eles são retirados. Não quero, sobre isso,

discutir as opiniões também do Ministro Pimenta da Veiga. As opiniões sobre essa

questão do Ministro Pimenta da Veiga são de S.Exa. Não tenho nada a ver com

isso. As opiniões de S.Exa. — pelo menos as que estão sendo expostas pelo

Deputado Sérgio Miranda — não coincidem com a minha sobre a finalidade da lei

e do fundo. Então, não entrarei no mérito dessa questão também.

Introduzimos claramente na Lei Geral de Telecomunicações que, dentro

das metas de universalização, nos contratos de concessão, estabelecer-se-iam as

obrigações das empresas concessionárias e, evidentemente, estudou-se as

formas mais amplas possíveis — e elas são extremamente amplas! As metas de

universalização, que já são obrigação das empresas concessionárias e estão nos

contratos das empresas concessionárias, são bastante profundas, amplas.
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O Fundo foi criado exatamente para atender àquilo que não fosse atendido

pelos contratos de concessão. Essa foi a finalidade do Fundo, que, aliás, foi idéia

deste Deputado como Relator. Não a lei em si, que veio depois, mas a introdução

desse artigo na Lei Geral de Telecomunicações.

Vamos discutir o objetivo. A primeira questão é a seguinte: o objetivo é

correto, bom? Isso está dentro da lei que criou o FUST ou não? Eu respondo que

está na lei, é permitido pela lei que criou o FUST e o objetivo deve ser aplaudido.

Por isso, o aprovamos no Orçamento 2001. É um objetivo correto. Não estamos

querendo instalar uma linha telefônica na escola. Isso faz parte, sim, das metas de

universalização que já estão nos contratos de concessão. Ter um ponto de linha

telefônica está lá, sim. Isso é diferente. Dependendo dos terminais, dependendo

da escola, do volume da capacidade de acesso que se tem de ter, isso é outra

coisa, que não está nos contratos de concessão. Por isso, o recurso do FUST.

O objetivo é esse e está muito claro. Está posto no PPA. A sua descrição

está clara. Eu faço só uma observação, que já fiz ao Deputado Santos Filho.

Prioritariamente, acho desnecessária.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – V.Exa. me concede um aparte?

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

aparte na discussão da matéria.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – No meu entendimento, esse

não é um serviço de valor adicionado. Serviços de valores adicionados são outros,

feitos por empresas, de uma série de formas, de tipos, como, por exemplo,
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aqueles provedores de Internet fazem serviço de valor adicionado. Outras

empresas praticam, dentro do setor de telecomunicações, uma série de serviços

que são serviços de valor adicionado. Este não é um serviço de valor adicionado,

o FUST não pode financiar um serviço de valor adicionado.

Eu quero explicar algo que o Deputado Sérgio Miranda abordou. Acho que

S.Exa. se confundiu quando falou no atendimento de 60% dos estabelecimentos

rurais. Acho que S.Exa. quis dizer estabelecimentos de ensino. Deve ser ensino.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – É erro. Eu não tenho

nenhuma convicção de que se possa atingir 60%. Não sei quanto se atinge. O fato

é que será atingido, pela ampliação, pelos recursos, o que for possível.

Evidentemente, vamos depender do processo licitatório e do custo dessa

implantação. Agora, é preciso deixar claro que isso não está no contrato das

concessionárias. Isso é uma ampliação além do contrato das concessionárias.

Quanto às questões que estão sendo levantadas pelo Deputado Sérgio

Miranda, quero deixar claro, e é importante dizer — discutimos muito isso quando

fomos constituir o FUST — que não cabe à ANATEL comprar esses

equipamentos. Cabe à ANATEL fazer a implementação da universalização. Ela

não pode ser proprietária desses equipamentos nem de nenhum outro. Ela não

pode ser proprietária de uma linha, de um cabo, de um sistema qualquer de uma

empresa telefônica. Ela não é proprietária do telefone. Ela está fazendo a

implementação. O MEC também não tem nada a ver, ele não implementa. O
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recurso não é dele, mas apenas o plano. É por isso que deixamos isso claro. A

ação política, a definição política é feita pelo Ministério, pelo Governo. A

implementação, pela ANATEL. A propriedade de todo o sistema, do telefone, da

linha telefônica, é da concessionária. A propriedade termina de ser dele quando

termina o prazo de concessão, porque reverte ao Poder Público, como em

qualquer concessão. Então, não pode ser da ANATEL.

O acesso telefônico é feito pela empresa concessionária. O acesso de um

terminal de computador também é feito pela empresa concessionária.

V.Exa. levanta a questão da licitação. Está tramitando aqui uma legislação

— não sei de quanto tempo — que permite a participação das concessionárias

nesse ou em outros processos licitatórios. Neste caso específico, é uma licitação,

limitada a duas empresas, porque temos, em cada área, apenas duas empresas.

Temos, na área de São Paulo, a Telefônica e a EMBRATEL. Temos, no Rio de

Janeiro, a Telemar e a EMBRATEL. É um processo licitatório limitado, porque só

elas têm poder de concessionária e só elas podem entrar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Mas não são só elas que fazem

esse serviço, Deputado Alberto Goldman. Outras o fazem.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Mas a lei não lhes permite

fazer. Só as concessionárias podem fazer isso.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não. As outras empresas-

espelho podem fazer.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Existe um projeto em

tramitação na Casa exatamente permitindo que outras empresas façam isso.

Enquanto esta lei não estiver em vigor, só elas podem fazer isso. A lei foi feita

para ser cumprida. V.Exa., Deputado Sérgio Miranda, cobra-nos freqüentemente,

como agora, o cumprimento da lei. Há uma lei que tem de ser cumprida, ainda que

tenha de ser modificada — e tem de ser modificada, porque o Governo mandou

projeto nesse sentido, é intenção dele modificá-la. No entanto, V.Exa., neste

momento, defende o não-cumprimento da lei. Não é possível.

 Sr. Presidente, não quero entrar na discussão do processo licitatório, com

o qual não tenho intimidade, pois não li o edital. Isso não cabe a mim. Sei dizer

que explicitamente a Lei nº 8.666 não é aplicável. Ela estabeleceu, para os

serviços de concessão de telecomunicações, apenas a validade para compra de,

se não me engano, execução de obras, dentro da própria empresa, da própria

autarquia, da ANATEL. Isso está na lei que aprovamos também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - V.Exa. fala há 12

minutos.

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Vou ler para o Deputado

Goldman o art. 210, que diz que “as concessões, permissões e autorizações de

serviço de telecomunicação e de uso de radiofreqüência, e as respectivas

licitações, regem-se exclusivamente por essa lei, não se aplicando a nº 8.666”.
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 Isso aqui, Deputado Goldman, não é uma concessão, não é uma

permissão, não é uma autorização de serviços. Estamos licitando serviço de valor

adicionado, que não é serviço de telecomunicação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Estamos licitando serviço de

telecomunicação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Se for serviço de

telecomunicação...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – De qualquer forma, sobre

essa questão V.Exa. agiu judicialmente. Não conheço exatamente os detalhes da

licitação. Mas V.Exa. teve uma primeira vitória, com razão, porque, aí, sim, tinha

razão. Estamos dizendo há meses que não é possível fazer a licitação antes da

aprovação do PPA. O que estamos querendo discutir agora é a aprovação ou não

do Plano Plurianual; é a alocação de recursos. Se isso vai ser feito, a forma da

licitação não é o problema a ser discutido neste momento. Aliás, nem aqui, nem

depois, porque o Congresso Nacional não discute processo licitatório; existe uma

lei para isso. Se a lei não está sendo cumprida, o Judiciário é chamado, e V.Exa.

já chamou o Judiciário para isso.

O que V.Exa. não deve é impedir a aprovação, dentro do Plano Plurianual,

da possibilidade de se fazer isso. V.Exa. pode contestar a licitação e uma série de

temas, mas não pode e não deve contestar a possibilidade de abrir caminho para

que a universalização seja feita.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Obrigado, Deputado

Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, queria pedir a

palavra a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Vou passar a palavra

aos demais. O Deputado Walter Pinheiro quer falar como Líder.

Esclareço que, pelas razões já expostas, também concedi 15 minutos ao

Deputado Alberto Goldman, por uma questão de eqüidade. Mas, se todos pedirem

a mesma eqüidade, vamos ter um tempo bastante extenso.

Passo a palavra como Líder ao Deputado Walter Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, o Deputado

Santos Filho tem acompanhado um pouco esta discussão, porque é Relator desta

Comissão. Quero começar dizendo que não dá para fazer o debate sobre o tema

classificando os que querem e os que não querem a aplicação do FUST, até

porque isso não só é maniqueísta como não é verdadeiro. Os Deputados que

estão questionando esta matéria, inclusive judicialmente, são os que mais

brigaram nesta Casa para que a Lei do FUST fosse aprovada. Portanto, se

aprovado fosse, como era a intenção da bancada que defendia a aprovação do

FUST, teríamos hoje, no mínimo, 600 milhões a mais na conta, Deputado Santos

Filho, e V.Exa. sabe disso. Se não fosse o período em que este projeto ficou na

mão de Relatores que seguraram a matéria, por motivos até hoje não explicados,

o FUST teria, inclusive, arrecadado mais.
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Este discurso de que vai atrasar, Deputado Jorge Bittar, é atrasado, porque

já se poderia estar com o processo em curso, inclusive com mais recursos para

atender a outras áreas que não só a da educação. Portanto, chegaria à área da

saúde, como já há previsão, e iria até a área da segurança, cumprindo assim

desejo da ampla maioria desta Casa, que fez o debate da utilização desses

recursos de forma bem clara e eficaz; da utilização de recursos do FUST não só

para cumprimento de metas, como para a colocação de telefones ou de telefones

públicos onde quer que hoje possa haver ausência desse serviço. Queria começar

com esse registro para, então, discutirmos outros temas.

Na realidade, há vários problemas, e não apenas a questão desse recurso

não estar no PPA, o fato de não ter sido incluído. Há outros problemas. Os

Deputados, mesmo votando o PPA e identificando tarefas para atender suas

funções parlamentares, também têm compromissos além do posicionamento

assumido aqui a partir da interpretação da lei que esta Casa aprovou, tanto a Lei

Geral quanto a Lei do Fundo de Universalização. E esse aspecto está bem claro.

O que se pretende com a Lei do FUST? Ampliar as oportunidades,

estabelecer um novo patamar de acesso ao conhecimento. Mas que

conhecimento? O conhecimento dirigido, restrito a uma única e exclusiva fonte de

programa? Portanto, já há um desvirtuamento bem claro. Quero até aproveitar

para dizer que uma das empresas favorecidas neste projeto foi aos jornais hoje,

pelo menos a um dos jornais, e disse que os que pretendem evitar que o processo

chegue adiante da forma como está concebido pensam em voltar atrás, a um
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período de reserva de mercado. Ora, o que querem essas figuras não é reserva

de mercado, é direcionamento de mercado. Se o debate é competitividade, por

que não há oportunidade para essa competitividade? Se, na realidade, a

discussão do FUST é permitir a ampliação do conhecimento, como o

conhecimento pode ser dirigido e único? Que acesso ao conhecimento é esse?

Dizem que é a forma mais eficaz de se utilizar hoje porque é a peça mais

conhecida no mundo. Conhecida por quem? Se um ilustre aluno de Chorrochó, na

Bahia, vai ter acesso ao computador agora, para ele é tão desconhecido esse

produto quanto os outros que poderiam também ser apresentados. E a ele poderia

ser permitido que acessasse não só a uma, mas a outras opções. A não ser que

aqueles que acham que é possível o direcionamento julguem que o pobre aluno

de Chorrochó não é nada mais nada menos do que um apertador de botão, e que

não lhe é permitido a oportunidade de crescer, conhecer, manipular e adentrar os

segredos de qualquer programa de computador.

Esse é o primeiro aspecto, e é bom deixar muito claro. Não querem voltar

ao passado. Na realidade, a briga aqui chama-se futuro, e acho que esse grande

monopólio mundial que briga por uma das partes da licitação não está só

preocupado, Deputado Jorge Bittar, com as 290 mil cópias, porque é um

fabricante que talvez venda 300 mil cópias do seu produto em 2, 3 dias. O que

está em jogo é prorrogar para outras gerações, através desta geração de hoje,

pelo menos o domínio em relação ao programa.
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Esta Casa tem obrigação de discutir essa política. Discutimos isso,

Deputado Santos Filho, de forma intensa na Comissão de Ciência e Tecnologia,

quando da Lei de Informática. Liberar, sim, mas de que forma? Retendo partes

para termos oportunidade de também ter acesso ao conhecimento. Devemos

parar de ser meros consumidores ou apertadores de botões, tendo a capacidade

de desenvolver. Esse foi o lema adotado para aprovar a liberação.

Nesse sentido, dirigir de forma vergonhosa a aceitação de um produto sob

a alegação de que secretários de educação teriam pedido isso? Que secretário de

educação? Quero dar um testemunho importante. Um Deputado da bancada do

meu partido me procurou na semana passada dizendo que a briga era

complicada. Eu perguntei qual era a complicação da briga. “Porque temos que

optar pelo que é mais conhecido.” E eu perguntei a ele: qual é o mais conhecido?

E ele me disse o nome do mais conhecido. Em seguida, perguntei a ele como

manipulava seu computador no gabinete, como operava, como acessava, como

produzia seus trabalhos. E ele me disse: “Vou-lhe ser sincero, quem faz isso é

minha assessoria, porque não tenho nenhum contato com essa máquina”. Mas

está impregnado na cabeça desse cidadão que isso é o mais conhecido, que não

há possibilidade no mundo além desse mais conhecido. Então, é essa a lógica

que está em disputa. É isso que está em jogo. E não estamos aqui, em hipótese

alguma, dizendo que o mais conhecido, como alguns julgam, não possa estar na

máquina. Deve estar na máquina, assim como os outros também devem estar

nela, para permitir ao estudante a compreensão, extrair as lições e até aprender a
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partir daquilo, usando um e outro, possibilitando todas as chances de manipulação

— aliás, é isso que o FUST se propõe a fazer. Esse é o primeiro aspecto.

O segundo aspecto, Sr. Presidente, foi abordado muito bem pelo Deputado

Sérgio Miranda. O provedor da Internet, por exemplo, o Terra, que é da Telefônica

de Espanha, foi fruto de uma política que não podia ser adotada quando existia o

Sistema TELEBRAS. Uma concessionária de telecomunicações não podia ser

provedora de Internet. Agora, pode. Pois bem, o Terra, quando vende um acesso

ou um endereço a V.Exa., Deputado Santos Filho, é obrigado também a entregar-

lhe o computador? Ou V.Exa. tem o direito de assinar o Terra, ter o serviço

produzido por esse provedor e adquirir seu computador onde V.Exa. desejar? Se

essa lógica for verdadeira, o acesso compreende também a máquina, compreende

também a impressora. Eu teria que comprar um acesso no provedor e,

obrigatoriamente, comprar na mão dele o computador, a impressora, os periféricos

e tudo o mais.

Qual é o problema de identificarmos o que é acesso? Está muito claro. A

ANATEL não vai ser dona de linha. A ANATEL não vai ser dona de computador. O

que a ANATEL precisa é ser uma agência reguladora, e não uma defensora dos

interesses das empresas. A ANATEL precisa defender os interesses dos milhares

de brasileiros. A ANATEL precisa defender os interesses desta Nação, e não o

interesse das empresas que ela deveria fiscalizar de forma mais efetiva e o não

faz.
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Na realidade, o que está em jogo, Sr. Presidente, é um processo de

completo desrespeito à legislação, tanto à Lei Geral quanto à Lei do FUST. É a

compreensão de acesso. O que vai para além de equipamentos está na área de

telecomunicações. O que se excetua à Lei nº 8.666 não está incluso, em hipótese

alguma, na aquisição de equipamentos de informática, microcomputadores,

impressoras ou coisas que o valha. Ora, Sr. Presidente, este é o momento em que

é preciso separar as coisas.

Deputado Sérgio Miranda, não consigo entender por que os fabricantes

estão calados até agora. O que está acontecendo, se há um direcionamento? Por

que a “padaria” Telefônica de Espanha, além de vender pão, vai poder vender

computadores? Qual o objeto que ela vai escolher?

Os Srs. Deputados têm compromisso com isso, Deputado Virgílio

Guimarães, independente da votação, porque seu resultado vai implicar

exatamente a construção do edital que será operado lá. É bom alertar esta Casa

que a liberação está condicionada ao rasgamento da legislação. A liberação desse

recurso está condicionada a que se passe por cima daquilo que esta Casa

aprovou e do real interesse. E não é interesse de empresa A ou B. Esse é o

interesse da Nação.

Deputado Santos Filho, as outras leis que aprovamos com o propósito de

incentivar a indústria podiam ser suportadas exatamente na execução correta do

Fundo de Universalização, para permitir que, em nosso solo, as indústrias que

aqui estão, nacionais ou outras, pudessem participar de um processo licitatório de
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máquinas para serem utilizadas por milhares de estudantes e escolas em nosso

País.

Creio, Sr. Presidente, que o correto é que discutamos, a partir desta

iniciativa da Casa, com o Governo — e a modificação desse edital é algo

extremamente necessário — nas duas linhas. Uma, na definição do programa que

deve ser utilizado no computador; e outra, na definição do modelo licitatório. O

Brasil tem um modelo, um marco licitatório estabelecido na Lei nº 8.666. Que isso

seja respeitado para cumprirmos, Deputado Virgílio Guimarães, aquilo que

aprovamos aqui, já que também fiscalizamos a execução orçamentária.

Muito obrigado.

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

Deputado.

O Deputado Walter Pinheiro falou por 12 minutos. A Mesa tem sido liberal,

mas vamos procurar seguir o que foi determinado.

Com a palavra o próximo inscrito, o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, sugiro que

voltemos aos nossos 5 minutos daqui para frente, porque novos oradores

certamente se inscreverão. O Relator vai responder e suscitar novas dúvidas, e

nós temos evidentemente o interesse de iniciar a votação desta importante

matéria.

Sr. Presidente, não quero discutir a questão da licitação. Não é esse o

objeto desta discussão. Aqui estamos discutindo a inclusão, no Plano Plurianual,
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de diversos novos programas, entre eles o FUST, que não estava constando no

plano, embora já tivesse sido motivo de outras deliberações nesta Casa. Aliás, na

última sessão do Congresso no primeiro semestre, já iniciamos esse debate.

Naquele momento, as restrições eram outras, os argumentos eram diferentes.

Depois, eles foram se modificando conforme as informações foram chegando. O

Ministro Pimenta da Veiga, sensível à necessidade do esclarecimento a esta

Comissão, veio aqui em audiência pública, respondeu a todos os

questionamentos. Os que não pôde responder naquele momento, S.Exa.

respondeu posteriormente, especialmente ao Deputado Sérgio Miranda, que

recebeu por escrito, do Ministro, essas respostas. Portanto, não há aqui que se

questionar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, não recebi por

escrito. Eu recebi por escrito do Ministro uma carta malcriada, agressiva a mim,

que estou respondendo à altura. O Ministro não respondeu nada, porque não

conhece nada do setor de comunicações.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Como não cabe aparte na

matéria, eu gostaria de colocar o seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – A palavra está

assegurada a V.Exa.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Eu gostaria de ter assegurada a

palavra. Apenas estou registrando o fato de que, em audiência pública, o Ministro

Pimenta da Veiga, que define a política de universalização no Ministério das
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Comunicações, estabelecida em lei por esta Casa, esteve aqui e prestou os

esclarecimentos. Evidentemente, não vou entrar na questão de mérito, porque o

Deputado Alberto Goldman e o Deputado Walter Pinheiro, membros da Comissão

de Ciência e Tecnologia, bem como nosso Relator, Deputado Santos Filho, têm

amplo conhecimento da matéria, já que acompanharam inclusive a votação de

criação do Fundo de Telecomunicação.

Então, vou ater-me à questão do PPA, que é objeto desta discussão que

estamos fazendo. Inclusive peço ao Sr. Presidente que procure conter os

senhores oradores desta matéria no objeto da discussão que estamos fazendo,

que é o relatório do Deputado Santos Filho ao PLN nº 31, que diz respeito à

revisão do PPA, incluindo uma centena de programas, modificando, transferindo e

incorporando diversos programas de ação do Governo Federal. Aliás, os da área

social, especialmente, têm dado excelentes resultados, e nós temos conseguido

eliminar a pobreza, melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro,

transformá-lo em um indivíduo mais capacitado para o mercado de trabalho, que a

cada dia se torna mais competitivo diante da globalização. O FUST é um dos

programas que melhor vai agir no sentido de preparar nossa futura mão-de-obra

para ter acesso à informática, à universalização, à Internet e aos conhecimentos

que o mundo globalizado nos traz.

Portanto, Sr. Presidente, faço um elogio ao Relator, Deputado Santos Filho,

que de forma bastante democrática acatou praticamente todas as emendas que

pôde dos Srs. Deputados. S.Exa. incluiu todos os programas propostos no PPA,
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não com o valor que o proponente gostaria, mas com o possível para que ele

estivesse, a partir de agora, no PPA, a fim de que o interessado, seja a bancada

ou o Parlamentar de que Estado for, possa progredir na sua ação no sentido de

ver aquela emenda realizada e efetivada.

Espero que possamos construir um entendimento aqui no sentido de votar

essa matéria na Comissão, hoje e amanhã, para termos o PPA aprovado por esta

Casa, uma vez que o Orçamento da União já foi aqui entregue e iniciaremos a sua

discussão. É evidente que seria bom para a Comissão de Orçamento e para o

Congresso Nacional que a proposta orçamentária estivesse calçada num Plano

Plurianual já aprovado pelos nossos colegas Deputados e Senadores. Obrigado,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado. O nobre

Deputado falou por quatro minutos.

Deputado Jorge Bittar, V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

vou fazer um comentário sobre a proposta do PPA no que diz respeito ao custo,

pela relevância e pelo alcance que tem um projeto como este e pela forma como

está sendo construído o processo de licitação.

Todos aqueles que acompanham atentamente os problemas do nosso País

puderam se cientificar de que nesse fim de semana praticamente todos os jornais

e algumas das importantes revistas semanais brasileiras trataram dessa matéria.

Eu, que tive o cuidado de ler com atenção todas as matérias, não vi uma única
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publicação que defendesse a proposta do Governo tal como ela está sendo

constituída. Até a insuspeita comentarista de economia, Míriam Leitão —

insuspeita porque digo claramente serem simpáticas as orientações de política

econômica do atual Governo —, tem tido posições ácidas para com a matéria. Na

coluna de hoje, Míriam Leitão se deu ao cuidado de indagar todas as

concessionárias do País — Telefônica, TELEMAR, Brasil Telecom e EMBRATEL

— de que sistemas operacionais essas empresas se utilizam. Todas elas

disseram que se utilizam do Linux, do Unix, do Solaris e do próprio Windows.

Nenhuma delas vive no chamado mundo Windows, constituído por algumas

autoridades governamentais, como o Ministro Pimenta da Veiga e outras que

tentaram vender para a sociedade que o mundo é Windows. Por que isso? Qual a

razão desse tipo de comportamento? Ou há algum interesse não esclarecido ou

uma mentalidade, que eu chamaria de colonizada, no mínimo, sobre essa

questão.

É necessário que se saiba que importantes empresas americanas, como a

IBM e a HP, utilizam-se do Sistema Linux. A idéia de que o Linux é um sistema

fechado, hermético, limitado, é absolutamente inconsistente, improcedente. Não

há razão alguma para se educar os nossos jovens no mundo da informática

orientando-os só para um único tipo de plataforma. Desta forma, estaríamos

adestrando os nossos jovens, e não os educando, para que possam, no mundo da

informática, serem não apenas clicadores de mouses , mas profissionais criativos,
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capazes de gerar novos programas, de inovar, que é o que interessa no mundo de

hoje. Então, não há nenhuma razão que suporte essa situação.

A própria tese defendida aqui pelo Deputado Alberto Goldman, por quem

tenho apreço, pela seriedade com que se comporta e pela lucidez com que se

expressa muitas vezes, não encontra, sinceramente, guarida. Tive oportunidade

de ler a legislação do FUST. Não está definido que apenas e tão-somente as

concessionárias poderão participar dessa licitação. Mais ainda, não há definição

alguma que obrigue o Governo a comprar o sistema todo fechado: o acesso, o

software  e os terminais finais de computadores e impressoras. Não há regra

alguma que nos obrigue a uma situação como essa. Evidentemente, essa situação

nos coloca à mercê de diversas situações adversas.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Até mesmo os provedores.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Claro, sem sombra de dúvida. Essa

situação nos coloca diante de situações adversas. Trabalhei na EMBRATEL

longos anos; fui profissional do setor de telecomunicações e sei que,

evidentemente, para comprar pelo menor preço deve-se comprar direto dos

fabricantes. Todos sabemos que as concessionárias não são fabricantes de

microcomputadores, impressoras e outros periféricos que possam ser importantes

nesse sistema. Não há razão alguma para que elas sejam, portanto, as

fornecedoras desses equipamentos ou desse tipo de software , para que

possamos nos orientar por apenas um tipo de software .
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O nosso Líder, Deputado Ricardo
Barros, sugere que esqueçamos a licitação e
discutamos apenas o FUST, incluindo-o no
PPA.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Em breve.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Rosinha) - Comunico a V.Exa. que já

se passaram cinco minutos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O nosso companheiro Ricardo

Barros, por quem tenho apreço também, diz que os fins — levar computadores às

crianças — justificam os meios empregados. Eu, sinceramente, não posso admitir

isso. Ao aprovar a inclusão do FUST no PPA não estou aprovando um projeto

genérico. Estou aprovando este projeto que não está no mundo virtual, e sim, no

mundo real, em processo de licitação, atualmente sub judice , mas que pode se

alterar. Nessas condições, pelas razões que aqui apresentei, não tenho condições

de votar favoravelmente a esta matéria, em hipótese alguma.

Concedo o aparte ao Deputado Alberto Goldman, que gostaria de fazer

uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Rosinha) - O Regimento Interno não

permite o aparte. O que pode ocorrer é uma intromissão.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Trata-se de uma pequena

observação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Nem tanto ao mar, nem tanto

à terra. Não é possível que V.Exa. agora queira discutir o processo licitatório. Não
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tem o mínimo sentido. Para isso existe uma lei geral. Para isso existe o Fundo de

Universalização, que estabelece para o que vamos alocar. O que estamos

fazendo agora é alocar no PPA aquilo que já fizemos no Orçamento, é repetir o

que fizemos no Orçamento, fazer uma alocação dos recursos. O objetivo, sim, tem

que estar no PPA. Está no PPA, está na lei, está no FUST. Mas a forma pela qual

isso se processa não é matéria nossa aqui, de maneira alguma. Há outros canais.

Aliás, acho perfeitamente válido que, a partir do momento em que a

ANATEL está autorizada a fazer implementação, o PPA aprovado, convide-se o

Dr. Renato Guerreiro para vir à Comissão de Orçamento discutir a forma como

fazê-la. Por que não? Aí, sim, todas essas outras questões levantadas aqui serão

discutidas, não agora na votação dos recursos do PPA. Isso é uma aberração.

Vou bater na mesa como os Deputados da Oposição têm feito sistematicamente.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, o Deputado Alberto

Goldman propõe que eu, como Parlamentar, abstraia a minha condição de ser

político, capaz de interpretar o que existe em curso no mundo e vote

abstratamente no PPA em defesa de um FUST que aparentemente não sabemos

como irá ocorrer.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sabemos o quê, não como.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Pelas razões políticas, o Ministro

Pimenta da Veiga ou o próprio Presidente da República poderão justificar. Na

verdade, antes mesmo de se votar o PPA, eles construíram o projeto e o

apresentaram à sociedade.
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Não fui eu quem se antecipou nessa confusão, foi o próprio Governo. Sou

obrigado a apreciar essa matéria com a antecipação proposta pelo Governo que

V.Exa. defende nesta Casa. V.Exa. quer que eu fique imaginando um mundo

virtual, que construa um PPA virtual? Estou construindo um PPA real, num mundo

construído pelo Ministro Pimenta da Veiga. Há profundas discordâncias não

somente de minha parte, Deputado Alberto Goldman, mas de parte da sociedade

brasileira. V.Exa. deve ter lido atentamente o que foi divulgado pela imprensa.

Empresários sérios deste País se pronunciaram questionando profundamente

esse projeto. Não são argumentos da Oposição. Como bem afirmou meu Líder,

Deputado Walter Pinheiro, fomos os primeiros a defender o FUST, e tivemos de

lutar muito nesta Casa.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Primeiros, não segundos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Segundos. Somos defensores do

FUST. Queremos o FUST construído de forma democrática, que fortaleça o

desenvolvimento da indústria brasileira. O ideal seria estar fazendo política de

compras para viabilizar a construção de uma indústria de computadores. Temos

oito bilhões e meio de dólares de déficit em nossa balança comercial. Não

podemos discutir o PPA imaginando um Brasil virtual. É o Brasil que tem oito

bilhões e meio de dólares de déficit comercial na balança de eletroeletrônicos. O

Governo exerce sua política de compras sem sequer se dar conta de que esta

pode ser orientadora do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento

industrial brasileiro. Por isso estamos na situação em que nos encontramos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Para encerrar,

Deputado.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Por essas razões, acompanhando a

bancada de meu partido, nosso voto é contra o PPA tal como está sendo

constituído.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Jorge Bittar.

Com a palavra Deputado Clementino Coelho. S.Exa. dispõe de cinco

minutos.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, tenho certeza de que ninguém da Oposição ou os Deputados Sérgio

Miranda e Jorge Bittar são contra a concepção do FUST. Temos de jogar de

acordo com as regras impostas. Estamos aqui para votar o Código de Ética. Uma

das coisas éticas do Deputado é cumprir o Regimento Interno. É verdade. O FUST

está sub judice . E quem decidiu isso não foi nem esta Casa nem esta Comissão,

foi a Justiça. Temos de esperar a decisão da Justiça.

O que nos impressiona são algumas contradições. O Presidente, há quinze

dias, afirmou que é exportar ou morrer. Nesta semana, no Ceará, declarou que é

exportar para viver. Temos um programa que poderia justamente fortalecer,

privilegiar, discriminar positivamente a indústria nacional para poder fornecer isso.

Nós, açodadamente, vamos importar, devido à preguiça mental de estruturar um

programa, para poder consolidar a indústria nacional, que pode ser até a indústria
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internacional aqui dentro. Mas que o hardware  seja produzido aqui dentro. Não

conseguimos entender porque é contraditória a mensagem. Umas coisas são para

serem pensadas, para serem estratégicas, para serem de médio e longo prazos,

continuadas; outras são açodadas, imediatista, de chofre. Isso não condiz com o

equilíbrio que devemos ter para solucionar a questão, uma vez que se trata de

uma área com açodamento muito grande. Quem tinha a paternidade da

privatização disso era o ex-Ministro Sérgio Motta, que, faça-se justiça, quando quis

privatizar, quis obrigar que os acessórios tivessem um índice de nacionalidade. O

Ministro Sérgio Motta morreu e hoje se pode importar tudo.

O projeto original previa 50%, 80% de componentes com índice de

nacionalização. Não podemos, de maneira alguma, passar por cima disso como

se fôssemos um trator. Não é o mérito do projeto. É a maneira como está sendo

conduzido. Há um parecer da Justiça que foi acatado. Temos de respeitar isso. O

Poder Executivo pode tudo. Tudo o que colocar no Orçamento, mesmo que não

esteja no PPA, automaticamente estará nele incluso. Enquanto isso, nós, que

votamos o PPA, só podemos colocar uma ação no Orçamento se estiver no seu

banco de dados. Isso é interferência do Poder Executivo, que também só poderia

colocar qualquer ação no Orçamento se estivesse no banco de dados do PPA, ou

então se mandasse um projeto específico para cá. Não se pode atropelar o

Regimento Interno, as normas, as leis, sobretudo porque foi algo que decidimos e

votamos.
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Como afirmou o Deputado Jorge Bittar, esse segmento está agravando a

exposição ao risco do Brasil. Os argumentos do Governo para defender que o

sistema tem de ser Windows, importado, são vexatórios. Se assim fosse nos

Estados Unidos, todos teriam IBM, não haveria surgido outras marcas. Se é o

melhor, há muito tempo o melhor era. Lá nos Estados Unidos se joga de acordo

com as leis, não se as modificam. Aqui a modificamos. O Poder Executivo pode

tudo a qualquer hora, sob qualquer circunstância. Isso é o que deforma, é o que

faz com que percamos a oportunidade de consolidar um setor nacional ou de atrair

empresas internacionais para o Brasil. Isso não é incentivo, não é coisa que possa

vir a ferir a OMC, até porque lá só há três tipos de subsídios previstos: um é para

a ciência e tecnologia; e, pelo que me consta, isso é investimento em ciência e

tecnologia; outro, é questão de meio ambiente; e o terceiro é, justamente, a

questão das desigualdades regionais. Isso está na OMC. E quem faz uso disso a

toda hora é a Europa, a Irlanda, hoje, que é o segundo exportador de software  do

planeta. E por quê? Porque usou dessa prerrogativa da OMC. Nós, aqui, não

usamos. É como S.Exa. afirmou, não vamos formar ninguém, estamos adestrando

o que já veio enlatado lá de fora. No dia em que houver uma revolução — esse

mundo que pregam é o mundo da revolução — estaremos totalmente

desatualizados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Clementino Coelho.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, Deputado Dr. Rosinha.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sr. Relator e demais

Congressistas, estamos aqui para debater o PPA. E, dentro dessa questão,

ganhou ênfase o FUST. Estava conversando com o Deputado Jorge Bittar sobre o

fato de que o Governo, ao verificar que tinha para ele perto de 2,7 bilhões de

reais, teve muita pressa de beber dessa fonte, e chegou lá e a enlameou

elaborando o edital antes de haver a legislação específica para obter o recurso. E,

logicamente, não enlameou a fonte sozinho. Todos os depoimentos dos

Parlamentares, principalmente do Deputado Sérgio Miranda, mostram claramente

o caminho que o Governo está seguindo e quem é o privilegiado. Aliás, Deputado

Alberto Goldman, é impossível debater somente o PPA sem debater o que vem

depois dele.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - E depois não é competência

nossa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Peço aos demais

membros da Comissão que se mantenham atentos ao orador.

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Na breve oportunidade de três minutos

em que fiquei na Presidência, afirmei que o Regimento Interno não permitia

apartes, mas às vezes existiam as intromissões, o que é comum, uma praxe nesta

Comissão e em outras mais.

Chamo a atenção para o fato de que nossa preocupação é no sentido de

que, na hora em que se privilegiam determinadas empresas, na hora em que se
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privilegiam determinados programas, determinados softwares , não estamos

determinando ou preparando a mão-de-obra do futuro, mas, sim, disciplinado a

mão-de-obra, disciplinando ou limitando a criatividade, impedindo a criatividade na

elaboração de outros programas ou nas investigações que podem ser feitas por

intermédio de computadores. Fazemos com que aquilo que poderia ser criativo

passe a ser limitado. Assim, teremos uma mão-de-obra disciplinada mais fácil de

ser reprimida ou mais fácil de ser contida. Essa é a questão. Fica difícil, portanto,

fazermos esse debate pura e simplesmente sobre o PPA. É importante que

tenhamos outras alternativas.

Não há país com balança de pagamento positiva importando tecnologia.

Qualquer empresa que venha para cá traz junto sua tecnologia. Estamos aqui

limitando. A Índia é um país com outras características. É importante que façamos

esse debate do PPA não puramente com o olho no amanhã. Queremos enxergar

o depois. Queremos uma nação que seja libertária, onde a educação seja

libertadora, e não uma educação disciplinada para apertar somente um botão.

Chamamos atenção para esse fato, para o debate que queremos fazer. O FUST

está dentro do PPA, portanto, não há como debater, declarar que o dinheiro

existe, que tem de entrar. Como comecei, termino: o Governo foi com muita sede

ao pote e o virou. E sabemos que havia dentro do pote não somente água; havia

ouro, que iria para alguém. Essa é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado, Deputado

Dr. Rosinha.
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Concedo a palavra ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

ouvi com toda atenção e a maior consideração os inúmeros colegas Deputados,

Senadores que, discutindo o PPA, focalizaram o problema da operação do FUST.

Como não sou versado no assunto, fui ao substitutivo do Sr. Relator e verifiquei

que no Programa 0257, Universalização dos Serviços de Telecomunicações, a

única nota que existe é a seguinte: “Objetivo: garantir o acesso aos serviços de

telecomunicações e de valor adicionado em estabelecimento de ensino público,

instituições de saúde pública para as populações em localidades com menos de

100 habitantes e para as populações cuja renda não permita o acesso em base

comercial, utilizando, preferencialmente, software  livre.”

Depois, vem o que em todos os programas contemplados no PPA também

vem, que é o indicador, os dados financeiros do programa, descrição da ação,

produto, a implantação dos acessos de telecomunicações em localidades onde o

custo de serviço não possa ser recuperado. Nesse programa, ainda há o

monitoramento da universalização dos serviços de telecomunicações.

Desejo que o Sr. Relator me esclareça se existe no substitutivo qualquer

regra, norma ou disposição que estabeleça uma vinculação entre a aplicação dos

recursos no programa que acabo de ler com a forma de aplicação dos mesmos; se

realmente o PPA estabelece normas, regras ou disposições que obriguem que a

aplicação desses recursos se faça para uma determinada empresa; se, por acaso,

o PPA estabelece qualquer relação de dependência com o edital, que foi aqui tão
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criticado, agredido mesmo. Não conheço esse edital. Do que li no PPA, não existe

relação alguma. Estamos apenas consignando no projeto de lei que altera o PPA

recursos para a execução do Programa Universalização dos Serviços de

Telecomunicações.

Se estiver errado, Sr. Presidente, examinarei a matéria de outra forma.

Mas, se estiver certo, essa discussão há de ter lugar quando se discutir a forma de

aplicação dos recursos consignados no PPA e, por via de conseqüência, nos

Orçamentos da União para a execução desse programa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico
aguardando o esclarecimento do Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

palavra.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Relator, há um destaque

de minha autoria, de nº 0078, com um pequeno erro de redação. Isso poderia ser

equacionado. Já conversei com o assessor de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado, nobre

Deputado. A Mesa acolhe o destaque de V.Exa., considerando-o dentro do prazo,

antes de encerrar a discussão. Determino à Secretaria o devido protocolo.

Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Encerrado o prazo para apresentação de destaques. Está declarado o

acolhimento dentro do prazo do destaque do Deputado Clementino Coelho.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pela ordem.

Também os da Deputada Rose de Freitas, que estão em meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deram entrada aqui,

agora? Pois não. Algum Deputado mais?

Às 17h28min, encerro o prazo de apresentação de destaques.

Com a palavra o nobre Relator.

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

parece-me que está havendo votação nominal. Talvez deva dar resposta a cada

Deputado que apresentou seu questionamento depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não. Fica

suspensa a sessão. O Relator falará depois. S.Exa. vai aproveitar o intervalo para

analisar os destaques. O retorno fica marcado para as 19h, ou para após a Ordem

do Dia. Na abertura, o Relator fará seus comentários.

Está suspensa a sessão. (Pausa.)

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Declaro reaberta a

sessão. Antes de colocar em apreciação e começar a discutir a matéria da Ordem

do Dia, conversarei sobre dois assuntos com os membros da Comissão. O

primeiro é que foi designado, para Relator da Comissão de Acompanhamento

Orçamentário, por esta Presidência, o Senador Amir Lando, que foi Relator no ano

passado. O funcionamento desta Comissão é extremamente importante para

averiguar o que está havendo com a questão orçamentária.
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Há uma reclamação generalizada de que o Governo não cumpre o

Orçamento e envia projetos de lei para cá todo ano sem cumprir o que está

determinado no Orçamento. Neste ano, a execução orçamentária até agora foi

irrisória. Tenho recebido reclamações de vários Parlamentares sobre essa

questão. O Senador Amir Lando já tem um relatório preliminar sobre o assunto.

Espero que S.Exa. esteja aqui dentro de pouco tempo para conversar sobre o

tema.

Um segundo assunto para o qual peço a atenção dos Líderes: o Senador

Romero Jucá apresentou um requerimento, que foi aprovado, criando uma

Subcomissão para estudar a questão do reajuste do servidor público federal. Essa

Comissão aprovou esse requerimento. Temos de constituir essa Comissão ainda

nesta semana. Apenas o PT indicou um membro, o Deputado João Coser. Os

demais partidos não indicaram os outros membros.

Ainda não estabelecemos o número dessa Comissão. Acho que ela não

deverá ser muito grande, senão, não funcionará. Gostaria de consultar aqui se

cinco membros seria um número suficiente para essa Comissão. Todos

concordam com esse número? Cinco membros seria razoável? Já temos um do

PT, que é o Deputado João Coser. O PPB indica quem? (Pausa.) O Deputado

João Leão, que seria o segundo membro.

Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

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

com o Deputado João Coser e com o Deputado Jorge Bittar, tomei conhecimento
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de que o Deputado João Coser está participando de uma CPI e pediu que

substituísse seu nome.

O Deputado Jorge Bittar tinha sido indicado pelo PT para a Comissão de

Acompanhamento, caso V.Exa. faça a montagem, mas o Deputado Dr. Rosinha

também tem interesse. Então, queríamos comunicar-lhe que faremos a

substituição e vamos fazer um ajuste no nome de imediato.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. está substituindo?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Daqui a pouco acerto com

um dos dois. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tudo bem, então, o PPB.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Indica o Deputado

João Leão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Deputado João Leão. E

o PT fará a indicação daqui a pouco. Com cinco membros, a Comissão não

agasalhará todos os partidos da Comissão. Há o Senado Federal ainda.

(Não identificado) - Faltam o PFL, o PMDB e o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vou modificar a nossa

proposta. Vamos colocar cinco membros da Câmara dos Deputados e dois do

Senado Federal. Temos de colocar Senadores também.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, o PMDB indica o

Deputado Pedro Chaves.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Deputado Pedro

Chaves foi indicado pelo PMDB. Ainda faltam dois da Câmara dos Deputados, do

PSDB e do PFL.

Quem é o coordenador do PSB?

(Não identificado) - Somente o Deputado João Almeida, que responde

pelo PSDB, poderia responder pelo partido.

(Não identificado) - S.Exa. e o Deputado José Carlos Aleluia, do PFL,

estão a caminho. Já fiz contato telefônico com eles.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - E temos que indicar dois

Senadores.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, o PT indica o

Deputado Jorge Bittar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já temos quatro

indicados. O PMDB já indicou o Deputado Pedro Chaves; o PPB indicou o

Deputado João Leão e o PT indicou o Deputado Jorge Bittar. Faltam o PSB e o

PFL na Câmara dos Deputados. Há alguém para falar pelo PFL? E pelo PSDB?

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - Sr. Presidente, o Deputado

João Almeida, que lidera o PSDB, dará o nome oportunamente.

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Poderíamos começar a trabalhar.

Quando atingíssemos a maioria, esta Comissão já poderia se reunir; senão vamos

esperar. Temos que começar a definir isso e começar a trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - É lamentável, Deputado

João Leão, que os Líderes não estejam aqui na Comissão. Se eles não vêm aqui,

imaginem os liderados. Mas os liderados estão aqui.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O PFL indica o Deputado Jorge Khoury,

grande Parlamentar, por unanimidade da Comissão.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, em nome do PPS,

posso me auto-indicar para a Subcomissão?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O problema é o seguinte:

V.Exa., mais do que ninguém, merece estar nessa Comissão.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Tenho certeza de que V.Exa. tem

esse entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Mas temos que respeitar

aqui os partidos majoritários, os maiores partidos.

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO - Perguntei se poderia. Se soubesse

que era um direito líquido e certo, já teria feito a indicação pura e simplesmente.

Perguntei a V.Exa. se poderia, já que não conheço a distribuição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Se houver a concordância

dos outros Líderes, não faço oposição alguma. Vou consultar o PSDB e o PFL,

que ainda não fizeram suas indicações.
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Deputado José Carlos Aleluia, trata-se de uma Comissão para acompanhar

a questão do reajuste do funcionalismo público federal, com cinco Deputados e

dois Senadores. Pergunto se o PFL quer indicar na Câmara dos Deputados um

membro para essa Comissão. O Deputado Jorge Khoury é indicado pelo PFL.

Faltam os dois Senadores, que seriam dos dois maiores partidos, PMDB e

PFL. Mas como o autor do requerimento é o Senador Romero Jucá, o próprio

indicado será o Senador Amir Lando.

(Não identificado)  - Mas S.Exa. está em outra Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Senador Romero Jucá e

a Senadora Marluce Pinto, já que o Senador Amir Lando é Relator da outra

Comissão de acompanhamento da execução orçamentária.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, posso fazer uma

sugestão a V.Exa.?

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

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Sugiro a V.Exa. que já faça uma pauta

com o dia e a hora das reuniões desta Comissão. Assim, sairíamos daqui sabendo

quando esta Subcomissão irá se reunir. O Presidente pode fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Nessa Comissão tem que

estar o Relator-Geral do Orçamento. S.Exa. já tem os nomes dos membros, irá

chamá-los para começar a trabalhar. Essa Subcomissão é auxiliar do Relator-

Geral, que fica incumbido de deflagrar o processo e, dentre os membros, nomear

um Presidente para coordenador os seus trabalhos.
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Então, está combinado, a Comissão já está indicada.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Sugiro ao Relator-Geral que marque

logo uma data da reunião dessa Subcomissão.

(Não identificado)  - Amanhã, a partir das 15h.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Sou Presidente de uma

Subcomissão e, às 15h, não poderei.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Que horário sugere V.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Sugiro que seja pela

manhã, às 9h.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Vai conflitar com a reunião do

Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Não. Tem o pinga-fogo. Depois,

haverá um ritual até iniciar a votação, e dará tempo de fazer uma tentativa.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Os Senadores integrantes da

Comissão não estão presentes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Às 16h, para mim, é

tranqüilo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sr. Presidente, temos permissão

para ficar sem paletó? O ar-condicionado não está funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Deputado Ricardo Barros,

não entendi o que V.Exa. disse.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, não registre o

que S.Exa. disse, vamos continuar a reunião.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o ar-

condicionado está desligado. Estou pedindo permissão para ficar sem o paletó.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Vamos trabalhar, Sr.

Presidente. Vamos dar andamento ao trabalho.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Há precedentes. A Comissão

de Economia liberou o paletó com o desligamento do ar-condicionado. Há

precedentes, pelo menos na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Está encerrada a

discussão do PPA. O Relator irá responder às indagações feitas pelos Srs.

Parlamentares. S.Exa. já está preparado para isso.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, no momento

da discussão, fiz uma citação sobre um projeto de lei que está em tramitação na

Casa — Projeto de Lei nº 3.997, do Executivo —, cuja emenda estabelece que

todas as prestadoras de serviço de telecomunicações, tanto no regime público

como no privado, terão acesso aos recursos do FUST, desde que o objetivo seja a

universalização do serviço. Houve uma discussão, pela manhã, sobre quem
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poderia participar do processo de universalização dos recursos do FUST. A lei

atual só permite às concessionárias. Há um projeto do Executivo, que está

tramitando desde abril, que abre para toda e qualquer prestadora de serviço de

telecomunicação para que possa, tanto no regime público quanto no privado, ter

acesso aos recursos do FUST.

Houve sérias acusações de que se estão privilegiando as concessionárias.

E realmente não pode ser de outra forma, a não ser que o projeto de lei do

Executivo seja aprovado.

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

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Congressistas, terminada a discussão, como recebemos e ouvimos alguns Srs.

Parlamentares, quero começar respondendo ao nobre Deputado Sérgio Miranda,

que inicia suas considerações com a questão dos hospitais de ensino, que na

realidade, no projeto original do Governo, migraram todos de uma única forma.

Nobre Deputado Sérgio Miranda, esse tem sido realmente motivo de

diversas emendas que recebemos e, também, de destaques que foram

apresentados. Continuaremos a ouvir os Parlamentares para que cheguemos a

uma conclusão definitiva sobre o problema dos hospitais de ensino, que migraram

de uma única forma, o que nos causa certa preocupação. Temos no Paraná e em

diversos Estados em todo o País hospitais de ensino. Realmente, essa é uma

matéria bastante séria, que V.Exa. observou com bastante propriedade e diversos

Parlamentares também apresentaram destaques e emendas sobre essa matéria.
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Ainda vamos ouvi-los, na hora da discussão dos destaques, para que

possamos chegar a uma definição sobre essa matéria.

V.Exa. entrou, posteriormente, no problema do FUST. Tenho acompanhado

a posição de V.Exa. há muito tempo. Apenas, nobre Deputado, nós, Relatores do

FUST, não vamos entrar na discussão da licitação; não vamos entrar no mérito se

a licitação na realidade foi feita com ou sem seriedade. Queremos discutir apenas

o que veio no PPA, queremos discutir o FUST dentro daquilo que a lei que o

aprovou determina.

Nobre Deputado, realmente V.Exa. invocou e depois outros Parlamentares

também o fizeram porque somente as prestadoras de telefonia estão sendo

qualificadas no momento. Mas a lei determinou isso. Tanto que há um projeto de

lei tramitando na Casa e na Comissão de Ciências e Tecnologia — e invoco o

testemunho de todos os que estão lá —, cujo Relator é o nobre Deputado

Salvador Zimbaldi, para que se estenda aos demais prestadores de serviço a

possibilidade de participar do processo. Mas a lei atual determina que seja apenas

para esses. Estamos nos atendo a isso.

Volto a insistir com V.Exa. Tenho acompanhado, li todas as declarações de

jornais levantadas nesta semana sobre o problema das licitações. Não podemos

entrar no mérito das licitações que extrapolaram o Congresso. Essa não é mais

matéria nossa, é da competência da ANATEL. Então, cabem medidas judiciais.

V.Exa. já entrou com medida judicial. Isso está fora da nossa competência.
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Com relação à Lei do FUST, Lei n 9.998, de 2000, ela é clara ao

estabelecer que a ANATEL é que deverá fazer as licitações:

Art. 4º Compete à ANATEL:

I - implementar, acompanhar e fiscalizar os

programas, projetos e atividades que aplicarem

recursos do FUST;

II - elaborar e submeter, anualmente, ao

Ministério das Comunicações a proposta orçamentária

do FUST, para inclusão no projeto de lei orçamentária

anual a que se refere o § 5º do art. 165 da Constituição,

levando em consideração o estabelecido no art. 5º

desta Lei, o atendimento do interesse público e as

desigualdades regionais, bem como as metas

periódicas para a progressiva universalização dos

serviços de telecomunicações, a que se refere o art. 80

da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

III - prestar contas da execução orçamentária e

financeira do FUST.

Art. 5º Os recursos do FUST serão aplicados em

programas, projetos e atividades que estejam em

consonância com plano geral de metas para

universalização do serviço de telecomunicações ou
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suas ampliações que contemplarão, entre outros, os

seguintes objetivos (...)

 Aí vêm todos os objetivos inscritos na Lei do FUST.

Neste caso, o que estamos votando é apenas a permanência do FUST no

PPA. O programa determinado da Lei do FUST foi cumprido, e a objetividade do

FUST, na minha avaliação, é correta. Na Comissão de Ciência e Tecnologia

tivemos o apoio das bancadas de oposição, nobre Deputado Sérgio Miranda. O

Deputado Alberto Goldman está presente para testemunhar. O Deputado Walter

Pinheiro foi excepcional colaborador, bem como toda a bancada do PT.

Quero referir-me a isso porque já o fiz em diversas ocasiões. Os recursos

destinados à aplicação são da mais alta importância para o País. Nenhuma

Unidade da Federação foi preterida. Houve critério de aplicação nas Regiões

Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, enfim, em todo o território

brasileiro. Foram feitas consultas às Secretarias de Estado de Educação. Não

entro no mérito quanto a equipamentos, nobre Deputado, mas apenas no número

de alunos e de computadores na escola. Isso foi feito com critério e com

seriedade. O que extrapola esse relatório realmente não vou discutir, porque não

conheço e não é minha atribuição fazer tal julgamento. Permaneço aberto à

discussão com V.Exa.

 Quanto à questão do ensino, em princípio, concordo com V.Exa. Teremos

de discutir quando da votação dos destaques. Estou muito propenso a examinar

esse assunto com mais profundidade, para que possamos corrigi-lo. V.Exa. tem
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razão quando diz que daqui a um ou dois anos não saberemos mais o que

acontecerá com os hospitais de ensino. Realmente é um problema sério.

Deputado Alberto Goldman, quanto aos objetivos do FUST, concordo

plenamente quando V.Exa. diz que apenas essas empresas estavam sendo

beneficiadas, porque a lei assim o determinou. Quando aprovado o projeto em

tramitação, todos os demais também irão participar.

A ANATEL realmente está impedida de adquirir equipamentos. Informações

transmitidas pela empresa esclarecem que a ANATEL não fica com os

equipamentos. Após determinado período, esses equipamentos se revertem para

o patrimônio público. Na realidade, a ANATEL está cumprindo o papel que a lei

determinou. Só não quero entrar no debate acerca das licitações.

O nobre Deputado Walter Pinheiro, com sua costumeira eloqüência, que

respeito, admiro e acato, fez uma apreciação geral do FUST. S.Exa. fez

referências a problemas que extrapolam a discussão do projeto e do PPA. Se há

irregularidades — e não sei se há —, V.Exas. tomaram a medida cabível, que era

de natureza judicial.

V.Exa. agiu corretamente, Deputado Sérgio Miranda, junto com o Deputado

Walter Pinheiro, ao impetrar medida judicial. Na realidade, isso cabe a V.Exas.

Não cabe a nós retornarmos a questão, isto não é competência deste Relator nem

do Congresso. É claro que essa matéria tem séria repercussão, mas se trata de

matéria que não podemos mais alterar aqui na Comissão. V.Exa. cumpriu seu

papel, levantou o problema e o questionou judicialmente. Na condição de Relator
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não posso mudar o meu enfoque sobre o FUST no PPA. E, quanto a isso, o meu

parecer é favorável.

O Deputado Ricardo Barros fez uma apreciação geral sobre o parecer e

sobre o FUST.

O Deputado Jorge Bittar abordou a relevância do FUST. Concordo

plenamente com o nobre companheiro de Comissão, que participou ativamente

dos nossos trabalhos e se preocupou sempre com isso. Interesses não

esclarecidos na montagem do edital, volto a dizer, não são de nossa competência.

Não posso interferir nem pesquisar nem emitir opinião se há interesses não

esclarecidos na montagem do edital. Cabe medida judicial, e V.Exa. e o nobre

Deputado Walter Pinheiro já tomaram a iniciativa.

A nova legislação que tramita na nossa Comissão permitirá que os demais

possam participar das futuras licitações. Nessa, realmente, a Lei do FUST é

exclusiva para a área. Não podemos alterar isso no nosso relatório.

O nobre Deputado Clementino Coelho afirmou que o FUST está sub

judice. S.Exa. está equivocado. Isso não é verdade. O que está sub judice  é a

licitação, não o FUST, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Foi o que quis dizer. Está

sub judice  a licitação. E isso prejudica.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – V.Exa. dizia que eu não podia ou

não deveria relatar porque o FUST estava sub judice , o que não é verdade. Está

sub judice  a licitação, que extrapola a decisão que tomarmos nesta Comissão.
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O nobre Deputado Dr. Rosinha, nessa mesma seqüência, abordou a

questão do privilégio a determinadas empresas. Isso seria na licitação, nobre

Deputado Dr. Rosinha. Repito o que já disse aqui: não se trata de matéria desta

Comissão. Essa é uma matéria que foi tomada pelo partido de V.Exa. e pelo nobre

Deputado Sérgio Miranda, um problema de questionamento na Justiça. Nada

posso fazer.

O nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, com muita propriedade,

disse que não existe, no FUST encaminhado para nós ou no PPA, qualquer

vinculação com a aplicação de recursos nem quanto à forma de aplicação.

Estamos dando cumprimento, exclusivamente, ao dispositivo legal que criou o

FUST — e V.Exa. o disse com muita propriedade. As discussões extrapolaram, e

isso é normal; esta é uma Casa de discussões. O nobre Deputado Sérgio Miranda

e os demais que abordaram o problema questionam que esse assunto, mesmo

tendo extrapolado a nossa competência, não poderia ter a sua discussão evitada.

Concordamos com isso plenamente. Apenas estamos manifestando a nossa

posição.

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, respondendo aos questionamentos dos

nobres Parlamentares durante a discussão, a nossa posição é esta, o nosso

relatório é pela aprovação do substitutivo, ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – 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 SÉRGIO MIRANDA – Apenas três minutos.

Nobre Relator, acato a posição de V.Exa. Vamos submeter a votos. Quero

apenas fazer referências objetivas. Mesmo que a Lei do FUST viabilizasse a

compra de computadores através das empresas de telecomunicação fixa –

TELEMAR, Telefônica e Brasil Telecom –, a Constituição é mais do que qualquer

lei. Fere o princípio da razoabilidade. Discordo de V.Exa. sobre a interpretação da

Lei do FUST. Eu não a interpreto dessa forma, ou seja, não julgo que ela crie uma

obrigação. Cria uma obrigação para os serviços, não para equipamentos. Não se

pode obrigar alguém a vender algo que não produz.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Sr. Deputado, se me

permite, não sei se este é o momento de promovermos um embate político.

Gostaria de entrar novamente na discussão. Mas não sei se podemos reabri-la.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – O Sr. Relator me concedeu três

minutos.

Sr. Presidente, alerto os Srs. Deputados no sentido de que houve aqui, há

três anos, votação semelhante a esta: a do TRT de São Paulo. A maioria dizia que

não tinha nada com isso. E essa licitação, Srs. Parlamentares, torna o juiz Nicolau

um anjo de bochecha rosada. Só para o TRT de São Paulo foram 200 milhões;

aqui, são 2 bilhões e 600 milhões de recursos destinados a empresas – a

Telefônica, a TELEMAR e a Brasil Telecom – que não produzem, não

comercializam equipamento de informática e vão vender, pela Lei de FUST, 2

bilhões e 300 milhões de equipamentos, e sem concorrentes.
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Depois não digam que não sabiam de nada, que são inocentes. Não lavem

as mãos como Pôncio Pilatos. Podemos barrar isso, fazer um acordo e não

rejeitar. Não podemos, de forma consciente, fechar os olhos. Que a votação seja

suspensa para mudarmos os critérios dessa licitação. Essas empresas não

produzem despesa de capital, produzem serviços de telecomunicação. Não

podemos lavar as mãos, repito.

Sr. Presidente, para encerrar, apelo para a consciência dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está encerrada a

discussão.

Vamos colocar em votação o projeto, ressalvados os destaques.

Em votação o relatório.

Está em votação a representação na Câmara dos Deputados.

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

palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Para encaminhar a

votação, concedo a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia, pelo PFL.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, trago o

apoio do PFL ao Relator, mas estou preocupado sobretudo com os aspectos

levantados pelo Deputado Sérgio Miranda.

Não me considero satisfeito com as explicações referentes à forma como

estão sendo adquiridos os equipamentos.
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É fundamental que a Comissão aprove os recursos, definindo a forma como

estes devem ser adquiridos. Inclusive o Tribunal de Contas da União encontrará

dificuldades nisso. Ainda que a eletrônica digital esteja evoluindo muito, não se

pode comparar um computador, que processa informações, a um simples telefone,

que apenas recebe e envia informações. São completamente distintos.

Portanto, somo a minha preocupação à do Deputado Sérgio Miranda e

solicito, não com o nosso viés orçamentário, mas com o nosso viés de

fiscalizadores antecipados, a presença do Diretor-Geral da Agência Nacional de

Telecomunicações, a fim de acordarmos como devem ser adquiridos esses

equipamentos. As explicações que me foram dadas não me satisfizeram.

No momento em que o Orçamento for aprovado — porque entendo que o

processo deveria evoluir com o relatório do Deputado do meu partido, que fez um

grande trabalho — digo que a preocupação do partido persiste. Não há como se

dizer que uma empresa que não produz o equipamento é a única que pode vendê-

lo. Eu posso até ficar convencido, mas não estou.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Para encaminhar a

votação, concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães, pelo PT.

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

Deputados, Srs. Senadores, o Líder do PT, Deputado Walter Pinheiro, antes de

ser Parlamentar já era técnico e é sindicalista da área de telecomunicações.

S.Exa. é sobretudo um brasileiro dedicado à defesa dos interesses nacionais no
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que se refere à nossa tecnologia, à formação dos nossos jovens e, especialmente,

em defesa da lisura e dos corretos critérios para a aplicação dos recursos

públicos. É também um Parlamentar que se dedicou, de corpo e alma, juntamente

com outros Deputados — Alberto Goldman, Sérgio Miranda, José Pimentel,

Suplente do PT nesta Comissão —, à lei que criou o Fundo de Universalização

dos Serviços de Telecomunicações.

A exposição do Deputado Sérgio Miranda, apresentada com muito brilho e

veemência, não deixa dúvidas de que é importante o PPA estabelecer critérios

para o Orçamento e que este consagre a aplicação de tão importante fundo.

Porém, esta Comissão não pode fechar os olhos à realidade. Não podemos, de

forma farisaica, fingir que não existe algo em andamento. Existe. Não há como,

objetivamente, desvincular aquilo que já está em andamento, que só não está

mais à frente por medida judicial.

Tudo o que fizermos aqui terá efeito no desenlace daquilo que estava em

andamento e voltará a estar depois desta votação. Trata-se exatamente desse

famigerado edital, já divulgado, que estabelece critérios no que se refere à venda

— e não há outro nome para isso —, ao fornecimento de equipamentos vinculados

aos serviços já definidos para algumas empresas fornecedoras de serviço de

telecomunicações.

Portanto, Sr. Presidente, se a maioria aqui entender que um assunto deve

desvincular-se do outro, este, por sua vez, voltará por meio de requerimentos de

acompanhamento e de indicações no sentido da aplicação adequada dos recursos
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do FUST. São importantes para o País? Não há dúvida. Podem ajudar muito no

que se refere ao desenvolvimento de tecnologia nacional com adoção de software

livre, podem avançar na abertura de mercados para o computador popular de

produção nacional e, sobretudo, podem ser também, via licitação, modelo de

aplicação correta de recursos públicos.

Sr. Presidente, por entendermos que a modificação do PPA não avança em

relação ao projeto de lei original de encaminhamento do FUST e pela falta de

avanço de alguns recursos, como é o caso do hospital-escola, o PT votará contra

o substitutivo e o projeto de reformulação do PPA.

O PT vota “não”.

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

Deputado Sérgio Miranda, para encaminhar pelo Bloco PSB/PCdoB.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – O que estamos votando? Pelo

relatório, 95% das receitas são provenientes do FUST e do FUNTEL. Essa revisão

do PPA refere-se basicamente ao FUST e ao FUNTEL. O FUST está sendo

arrecadado, e o FUNTEL, não, ou, pelo menos, não o tenho encontrado no

Orçamento. Vou apurar para não ser leviano. Há uma indicação. O dinheiro do

FUNTEL não retorna para as empresas, talvez por isso não esteja sendo

arrecadado. Vou apurar. Será a comprovação da tese que tenho argumentado

com V.Exas.

Srs. Parlamentares, a intervenção do Deputado Jorge Bittar foi

paradigmática. Não podemos desconhecer a existência do edital. Não podemos.
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Vamos votar esses recursos sabendo do edital. Não podemos desconhecê-lo. Se

fosse há quatro meses, no mês de junho, diríamos não conhecer o edital e não

poderíamos argumentar mais nada. Mas votar hoje esse PPA, sem dúvida

alguma, é referendar o edital. Não tenho a menor dúvida de que isso é referendar

o edital. A única forma de suspender o edital e criar um caminho para a

negociação é não votar o programa FUST neste Orçamento. É a única forma. Se

acatarmos isso, o Governo vai apressar-se para fazer a licitação, vai criar o fato

consumado e vai dizer: “As empresas irão entrar contra nós, será um grande

prejuízo, pois tudo é legal”. É isso o que vai acontecer. Vamos transferir para as

empresas de telecomunicação — dito pelo PPA — 2 bilhões e 300 milhões para

despesas de capital, compra de equipamentos. Isso, acredito, foge ao espírito da

razoabilidade. Só a TELEMAR poderá fornecer para a Bahia. Ela vai vender

computador. E a Telefônica, em São Paulo.

O Ministério da Educação elaborou programa defendendo a

descentralização, o Dinheiro na Escola, mas mudou isso agora. A ANATEL

defende todo dinheiro na Telefônica, todo dinheiro na TELEMAR, todo dinheiro na

Brasil Telecom. Por que as escolas da Bahia não elaboram seu projeto de

informatização? Por que tudo tem de ser gasto aqui? Para comprar merenda, para

gastar com as escolas, isso é descentralizar. Para comprar computador, todo

dinheiro é para a Telefónica Espanha.
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Sinceramente, Srs. Parlamentares, creio que esse assunto vai voltar na Lei

Orçamentária, nas páginas da imprensa, no julgamento. Depois, não digam: “Eu

não sabia. Eu sou inocente”. Todos aqui nesta sala sabem como será a licitação.

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

Miranda, o tempo de V.Exa. está encerrado.

Passo a palavra ao Deputado Milton Monti, para encaminhar pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, em primeiro lugar, cumprimento o Deputado Santos Filho pelo

relatório, aliás, há muito S.Exa. dedica-se às questões desta Comissão.

Quero expressar minha preocupação, concordando também com o Líder do

PFL, Deputado Aleluia. Creio que a sugestão de S.Exa. seria conveniente no

sentido de recebermos os técnicos da ANATEL e o próprio Presidente Renato

Guerreiro, para que tivéssemos condições de esclarecer melhor esse assunto.

Sabemos — e o Relator se posicionou com clareza — que não é assunto

propriamente dito no relatório. S.Exa. destacou esse fato com muita propriedade.

Mas também não dá para negar que o assunto está sendo debatido nesta Casa e

que não o conhecemos.

Assim, Sr. Presidente, devemos esperar que esta Comissão receba

maiores informações sobre o tema, pois, evidentemente, entendemos que a

tecnologia, o aprendizado e tudo aquilo que será propício ao FUST é meritório e

importante para todo o Brasil. Não há dúvida de que, no mérito, é medida
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importantíssima que está sendo tomada. Mas nem por isso podemos deixar de ter

os cuidados necessários no exame da matéria.

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

PSDB, o Deputado Alberto Goldman, último orador inscrito.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, há ainda o

PPS e o PDT.

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

Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, em nenhum

momento em que se vota PPA ou Orçamento discute-se a forma pela qual esses

recursos serão gastos: processo licitatório, modos, formas. Em nenhum caso. Por

exemplo, se introduzimos uma estrada, nunca discutiremos qual o processo de

licitação a ser realizado pelo DNER. Gostaria que V.Exa. me permitisse dizer que

essa é uma tentativa puramente obstrucionista. Não há nenhuma razão para não

se aprovar no PPA recursos já alocados e votados para o Orçamento de 2001.

Não há razão para não se aprovarem esses recursos.

A contestação posterior não somente a essa licitação, mas a outras

dezenas de licitações e a modos e formas, já foi feita. Inclusive já foi conquistada

pelo Deputado Sérgio Miranda e pelo PT a liminar que barra a licitação. Ou seja, a

licitação está paralisada por liminar judicial. O que não pode acontecer é a mesma

barrar nossa decisão, porque estamos discutindo. O Deputado Sérgio Miranda

barrou uma licitação em cima de decisão sequer tomada ainda pelo Congresso
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Nacional, isto é, decisão que está sendo tomada pela Comissão e depois terá de

ser ratificada pelo Plenário. Se quisermos dar seqüência à discussão sobre a

forma de aplicação dos recursos — e, repito, a forma de aplicação é somente a

efetuada pelas concessionárias, porque é assim que está na lei —, não adianta

gritarmos contra a lei aprovada e uma legislação que está tramitando desde abril

— ainda está na Comissão de Ciência e Tecnologia — e que amplia essa

participação não apenas às duas concessionárias de cada região, uma delas a

EMBRATEL, de longa distância, e a outra local, mas também a todas e quaisquer

prestadoras que estão explicitadas na lei enviada pelo Executivo.

Estamos no limite da utilização desses recursos. Estamos nos arriscando a

fazer com que recurso dessa dimensão e importância não mais seja utilizado este

ano. Portanto, não é lícito, não é lógico, não é legítimo. Se há alguma complicação

a posteriori , que se tomem medidas a posteriori , não agora na votação do PPA.

Portanto, nosso encaminhamento é no
sentido da aprovação dessa medida. Repito a
proposta que apresentei na reunião com a
Comissão, depois do almoço: para discutir a
implementação podemos chamar o Dr. Renato
Guerreiro, Diretor da ANATEL — faço a
proposta logo após a aprovação do PPA no
Plenário, pois antes disso não tem sentido
fazê-lo. Ele irá discutir conosco as questões
relativas ao processo licitatório, não matéria
que estamos discutindo agora.

É falso dizer que estamos discutindo qualquer coisa relativa ao processo

licitatório. É falso dizer que amanhã, se houver qualquer problema, seremos os



109

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

responsáveis. Isso é irresponsabilidade! Não assumo responsabilidade pelas

licitações do Poder Executivo. Assumo responsabilidade pelo meu voto neste

momento.

O PSDB vota a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Esgotou-se o tempo de

V.Exa., Deputado Alberto Goldman. V.Exa. está um pouco nervoso.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – É só para imitar o Deputado

Sérgio Miranda.

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

Deputado Márcio Reinaldo, para encaminhar pelo PPB.

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

quero emitir minha preocupação quanto às denúncias apresentadas sobre esse

edital, mas creio, assim como o Deputado Alberto Goldman, que realmente não é

no PPA que vamos corrigir qualquer peça de edital, de licitação. Creio que nos

cabe votar aquilo que é próprio do PPA, do que já está autorizado no Orçamento

da União.

Portanto, nesse caso, o PPB vota com o Relator, vota “sim”, e propõe que

essa convocação pela Comissão Mista de Orçamento do dirigente da ANATEL, Sr.

Renato Guerreiro, seja feita no momento próprio, para que alguma subcomissão

específica diligencie devidamente essa matéria. Apesar das preocupações do

Deputado Sérgio Miranda, acredito que não está na hora de discutirmos esse

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

orador, Deputado Clementino Coelho, para encaminhar pelo Bloco PDT/PPS.

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

Srs. Parlamentares, será fácil chegarmos a consenso. Primeiro, gostaria de

lembrar ao Deputado Alberto Goldman que a liminar só foi concedida ao Deputado

Sérgio Miranda porque a licitação é anterior ao PPA. Essa é a primeira

constatação que temos de ter em mente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não há nenhum desacordo

em relação a isso.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Mas é importante sabermos

disso. Ela já veio com vício. É uma licitação que não devia ter ocorrido porque não

está no PPA. Mas, depois de ouvir o Deputado José Carlos Aleluia e o

representante do PMDB, acredito que podemos chegar a solução. Podemos retirar

o FUST e votar o PPA. O Deputado Santos Filho preparou o relatório e haverá

tempo de trazer o Diretor da ANATEL para discutir.

Sr. Presidente, segundo o art. 7º, “a inclusão, exclusão ou alteração de

ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos

orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual

ou dos seus créditos adicionais.” Quer dizer, basta o Governo lançar no

Orçamento para haver crédito suplementar. Nas considerações iniciais do PPA,

item 2, também está dito da mesma forma. Está resolvido. Então, podemos

conciliar a preocupação do PFL, do PMDB e da Oposição. Retiramos, votamos o
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PPA, trazemos aqui o Diretor da ANATEL, que dará as explicações, enquadramos

a licitação, e, depois, o Governo manda para o Orçamento. Está fácil.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Isso é inversão, não existe

isso.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Não, não é inversão. Isso

está no projeto de lei, nas considerações iniciais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – V.Exa. está falando de

créditos orçamentários, não de PPA, Deputado. As considerações referem-se a

créditos orçamentários, não ao PPA.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Não, essa lei dá poder ao

Executivo para toda ação prevista no Orçamento, não necessariamente no PPA, e

automaticamente incorporada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É Orçamento. Não é PPA,

Deputado. V.Exa. está misturando.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Consultem os técnicos para

interpretar, o que estiver no Orçamento, via Executivo, automaticamente está no

PPA. É o que está sendo dito, já discutimos isso com a Assessoria Técnica. O

Executivo pode tudo, nós não podemos nada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está esgotado o tempo de

V.Exa., nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Obrigado.



112

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

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

Deputado Ricardo Barros, Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o Governo vai

encaminhar o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Primeiramente, quero

saber se V.Exa. acolhe a proposta.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Presidente, solicito a

manifestação da Assessoria Técnica. Trata-se de assunto técnico.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não há necessidade.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Mas é um assunto técnico.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator decide a

matéria.

(Não identificado)  – Presidente, somos o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não admito, nobre

Deputado Clementino Coelho.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – O Governo vai encaminhar o

voto com o Relator. Aliás, o Deputado Santos Filho fez excelente trabalho, e, diga-

se de passagem, Sr. Presidente, a matéria que estamos votando, além do

conjunto total do PPA, é de programas que têm melhorado de forma significativa a

questão social no País. Os indicadores sociais têm melhorado muito com esses

programas aprovados.
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Vale ressaltar que o que estamos votando, especificamente em relação ao

FUST, é o objetivo do Programa de Universalização do Serviço de

Telecomunicações — pág. 89 do Relatório distribuído aos Srs. Parlamentares.

Esse texto está aqui justamente porque foi acolhida emenda do Deputado Virgílio

Guimarães.

Portanto, o Relator Santos Filho acatou a emenda do Deputado Virgílio

Guimarães, e estamos votando, em relação ao FUST, o seguinte texto:

Objetivo do FUST: garantir acesso ao serviço de

telecomunicações e de valor adicionado em

estabelecimentos de ensino público, instituições de

saúde pública, para as populações em localidades com

menos de cem habitantes e para populações cuja renda

não permita acesso em base comercial, utilizando

preferencialmente softwares livres.

Este texto foi fruto de emenda proposta pelo Deputado Virgílio Guimarães e

acatada pelo Relator. É o que está sendo votado neste momento. Portanto não há

mais o que discutir em relação à licitação.

Encaminhamos a favor, Sr. Presidente.

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

 Passa-se à votação do relatório na Câmara dos Deputados, ressalvados os

destaques.
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Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Votação nominal, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. está requerendo?

Tenho de declarar o resultado primeiro, nobre Deputado. Depois V.Exa.

pede a verificação de quorum . V.Exa. está muito afoito, peço um pouco de calma.

Aprovado, contra os votos da Oposição.

Agora é permitida a verificação. Vamos concedê-la.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Tem apoiamento?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Apoiamento de 10%.

Convido o Senador Jonas Pinheiro para fazer a chamada dos Srs.

Deputados. (Pausa.)

Vamos proceder à chamada dos Srs. Deputados.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Com o Relator, Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Arnon Bezerra.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Basílio Villani. (Pausa.)

Félix Mendonça. (Pausa.)

Enivaldo Ribeiro.
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O SR. DEPUTADO ENIVALDO RIBEIRO – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – João Almeida. (Pausa.)

José Carlos Elias.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o Relator.

Lúcia Vânia. (Pausa.)

Narcio Rodrigues.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Paulo Feijó. (Pausa.)

Paulo Kobayashi.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Pedro Henry. (Pausa.)

Roberto Rocha. (Pausa.)

Romeu Queiroz. (Pausa.)

Zila Bezerra.

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA – Com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Félix Mendonça. (Pausa.)

Armando Abílio. (Pausa.)

Augusto Franco. (Pausa.)

Carlos Batata. (Pausa.)

Danilo de Castro. (Pausa.)

Domiciano Cabral. (Pausa.)

Fátima Pelaes. (Pausa.)
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Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputado Juquinha.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Lidia Quinan. (Pausa.)

Nilo Coelho. (Pausa.)

Paulo Mourão. (Pausa.)

Raimundo Gomes de Matos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Renildo Leal. (Pausa.)

Sampaio Dória.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Sérgio Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – PFL.

Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Com o Relator,

Sr. Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Divaldo Suruagy. (Pausa.)

Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – José Carlos Aleluia.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Lael Varella. (Pausa.)

Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Mussa Demes.

Neuton Lima.

O SR. DEPUTADO NEUTON LIMA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Osvaldo Coelho.

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Paulo Braga. (Pausa.)

Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Santos Filho. (Pausa.)

Wilson Braga.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Para o PFL faltam três. Passo aos

suplentes.

Aracely de Paula. (Pausa.)

Átila Lins. (Pausa.)

Claudio Cajado. (Pausa.)

Darci Coelho. (Pausa.)

Francisco Garcia. (Pausa.)
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Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Gerson Gabrielli. (Pausa.)

Gervásio Silva. (Pausa.)

Ildefonço Cordeiro. (Pausa.)

José Carlos Coutinho. (Pausa.)

José Thomaz Nonô. (Pausa.)

Laura Carneiro. (Pausa.)

Paes Landim. (Pausa.)

PMDB.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, pela ordem. O PMDB

fez uma série de observações, entre elas uma sobre a vinda do Presidente da

ANATEL, mas vota com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Antônio do Valle. (Pausa.)

João Matos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Jonival Lucas Junior.

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR – Com o Relator, Sr.

Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – José Chaves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – Com o Relator.
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O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – José Priante. (Pausa.)

Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Marçal Filho. (Pausa.)

Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Olavo Calheiros. (Pausa.)

Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Pedro Novais. (Pausa.)

Alceste Almeida.

O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Coriolano Sales. (Pausa.)

Darcísio Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Jorge Alberto. (Pausa.)

Osvaldo Reis. (Pausa.)

Silas Brasileiro. (Pausa.)

José Gomes da Rocha. (Pausa.)

PT.

Carlito Merss. (Pausa.)

João Coser. (Pausa.)

João Grandão. (Pausa.)
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João Magno.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Contrário ao Relator, Sr. Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Voto contrário ao Relator, Sr.

Presidente.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Pedro Celso. (Pausa.)

Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Não.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Gilmar Machado. (Pausa.)

João Paulo. (Pausa.)

José Pimentel. (Pausa.)

Luiz Sérgio. (Pausa.)

Paulo Paim. (Pausa.)

Professor Luizinho. (Pausa.)

Telma de Souza. (Pausa.)

PPB.

Almir Sá.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – João Pizzolatti. (Pausa.)

Márcio Reinaldo Moreira.
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O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Nelson Meurer. (Pausa.)

Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Eliseu Moura. (Pausa.)

Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)

João Tota. (Pausa.)

Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – “Sim”, com o Relator, Sr.

Presidente. Quero avisar que temos mais votações nominais.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Vadão Gomes. (Pausa.)

Wagner Salustiano. (Pausa.)

PDT/PPS.

Airton Dipp.

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – “Não”.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO  – Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Pedro Eugênio. (Pausa.)

Clementino Coelho. (Pausa.)

Olimpio Pires. (Pausa.)

Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Bloco PSB/PCdoB.

Alexandre Cardoso. (Pausa.)
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Gonzaga Patriota. (Pausa.)

Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – “Não”.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Agnelo Queiroz. (Pausa.)

Givaldo Carimbão. (Pausa.)

Socorro Gomes. (Pausa.)

Bloco PL/PSL.

Cornélio Ribeiro. (Pausa.)

Eujácio Simões. (Pausa.)

João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Com o Relator.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Lincoln Portela. (Pausa.)

Oliveira Filho. (Pausa.)

Robério Araújo. (Pausa.)

PV.

Orlando Desconsi. (Pausa.)

Dr. Rosinha. (Pausa.)

Algum membro, titular ou suplente, não votou? Favor manifestar-se.

(Pausa.)

Declaro encerrada a votação. (Pausa.)

Sr. Presidente, vou anunciar o resultado da votação: “Sim”, 38; “Não”, 7;

Abstenção, 0. Total de votantes: 45.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está aprovado o relatório,

na Câmara dos Deputados.

Vamos à votação no Senado Federal.

O Srs. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade no Senado Federal.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, solicito que fique

registrado pela Mesa que o horário de encerramento desta votação foi às

20h38min. Daqui a uma hora, solicitaremos nova verificação. Peço ainda que

V.Exa. adote atitude clara em relação ao apelo de vários Parlamentares no sentido

de que se traga aqui o Presidente da ANATEL.

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

votaremos esse requerimento ao final da reunião. Realmente alguns Líderes

fizeram esse requerimento. Não o coloquei em apreciação ainda, porque estamos

discutindo a matéria.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Seria o caso, a meu ver,

de se ter uma concordância antecipada do Líder do Governo, para que esse

requerimento não fosse alcançado pela verificação. Lembro que PFL e PMDB vão

votar a favor. Não podemos correr o risco de não ter quorum no momento da

votação do requerimento. É fundamental que se proceda a uma votação simbólica,

porque senão vamos parar a votação agora.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o Governo

concorda, pois tanto o Ministro Pimenta da Veiga está disposto a vir à Comissão

— e S.Exa. já veio a uma audiência pública —, como também o Dr. Renato

Guerreiro esteve disposto a vir, mas, naquele momento, preferimos a presença do

Ministro. Não há nenhum impedimento. O Dr. Renato Guerreiro virá à Comissão

na data acordada com a Comissão, para debater com os Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Como parece haver

unanimidade em relação à proposta, esta Presidência acolhe o requerimento e vai,

posteriormente, designar dia e hora para o comparecimento da autoridade.

Vamos votar, primeiramente, o destaque do FUST.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o Relator não

apresentaria agora o seu parecer sobre cada destaque que pudesse ordenar a

sua apresentação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Esse vai ser o primeiro

destaque.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Cada destaque será votado

individualmente?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Que ordem será observada?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Será pela ordem de

apresentação do destaque?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não. A ordem dos fatores

não altera o produto.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Mas todos serão votados?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Todos serão votados. Se

as Lideranças concordarem com a votação em globo...

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

votar em globo aqueles que foram aceitos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, a sugestão é no

sentido de que votemos os destaques...

(Não identificado) – Aqueles que foram rejeitados. Poderemos votar em

globo, e o autor do destaque poderá pedir que seja discutido.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, a idéia é a de

que votemos os destaques em globo, evidentemente, a favor ou contra, mas como

há polêmica na Comissão sobre o FUST, é natural que esse destaque seja votado

separadamente. Os demais, se houver entendimento, poderão ser votados em

globo.

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 – Quero levantar uma questão

a respeito da votação.

Nobre Relator, se fizermos a votação em globo, poderemos encontrar uma

emenda acolhida parcialmente que poderá prejudicar um destaque. Se votarmos

em globo, essa forma de votação pode prejudicar, eventualmente, um destaque.
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Digo isso, porque destaque em relação ao Ministério da Agricultura, de

autoria do Deputado Márcio Reinaldo Moreira e outros, foi acolhido por V.Exa. no

item “Gestão”. Nesse sentido, haveria prejuízo. Isso é apenas para exemplificar.

Gostaria de saber se, ao votarmos em globo, acolhidas emendas parcialmente,

haverá prejuízo para o destaque da emenda original. Nesse caso, parece-me,

haverá um risco.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não prejudica, nobre

Deputado.

Vou colocar em votação a matéria mais controversa, o destaque sobre o

FUST, dado o adiantado da hora. Depois, votaremos os demais destaques,

inclusive os que foram acolhidos pelo Relator, com parecer favorável.

Passamos agora para o encaminhamento do Destaque nº 75, de autoria do

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Como o Relator fará exposição sobre

os destaques, penso que deverá ser distribuída pelo menos a cópia do parecer,

para sabermos quais destaques foram aceitos e quais foram rejeitados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Isso será feito em

momento oportuno, nobre Deputado.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Até agora não o temos em mãos para

acompanhar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Todos serão discutidos no

momento oportuno. Agora discutiremos o de nº 75.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas tenho de ter o parecer impresso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Destaque nº 75, do

Deputado Sérgio Miranda, pede cancelamento de valores do substitutivo. É um

destaque supressivo. Programa nº 0257: Universalização dos Serviços de

Telecomunicação. Ação: todas. Valor: 2 bilhões, 680 milhões.

Em discussão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, na condição de

autor do destaque, tenho direito a encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pois não. Tem V.Exa. a

palavra para encaminhamento.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a palavra para

uma questão de ordem.

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

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Acredito que, ao fazer o destaque,

primeiro o Relator tem de dizer se o aceitou ou não, uma vez que não temos cópia

em mãos, até para podermos discutir e encaminhar favorável ou contrariamente

ao parecer do Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O parecer do Relator é

contrário. Já disse isso aqui. S.Exa. vai encaminhar.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Poderia ter mudado de opinião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Paciência, nobre

Deputado.

Com a palavra o autor do destaque.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sras. e Srs. Deputados e

Senadores, sou adepto da teoria “água mole em pedra dura tanto bate até que

fura”. Em relação ao FUST, fui à Presidência da ANATEL conversar com o Dr.

Guerreiro. Apresentei meus argumentos. Posteriormente, em entrevista de S.Sa.,

fui encarado de forma galhofeira, como se não entendesse e não soubesse nada

do que estava ocorrendo. O termo correto é esse: galhofa! Insisti na ação; avisei

ao Dr. Guerreiro. Existe uma lei dos crimes ligada à Lei de Responsabilidade

Fiscal. Disse mais: V.Exa. está enquadrado na Lei nº 10.028; V.Exa. está

desrespeitando o art. 15, que fala de despesa não autorizada, e o art. 16 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que fala explicitamente que o processo de licitação não

pode ser iniciado. Argumentei quanto ao aspecto da racionalidade.

Se V.Exas. tiverem o cuidado de ler, parece-me que as despesas de capital

— e V.Exa. foi Relator, Sr. Presidente — ocorrem quando se compra algo, gasta-

se com algo que aumenta o patrimônio. A compra de bens é de 2 bilhões, 329

milhões, de um total de 2 bilhões, 686 milhões. Não se está fazendo uma compra

de serviço de telecomunicação ou se estendendo a rede de telecomunicação para
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as escolas, mas realizando-se uma compra de equipamento, pois não haverá

licitação e irão transferir para duas ou três escolhidas.

Sr. Presidente, ouvi argumentos de que a lei proíbe. Meus amigos, a lógica

impede que se faça essa barbaridade. A lógica e a racionalidade a impedem! A lei

determina; vamos cumpri-la! Isso não é lógico. Mais grave ainda, Sr. Presidente, é

que argumentam com a proposta de alteração da Lei do FUST que está vindo

para esta Casa, e o ataque é mais grave ainda, porque o argumento utilizado pelo

Ministro Pimenta da Veiga é o de que quem contribuiu com o FUST tem de

receber sua parte. Isso é incrível! Como o FUNTEL não é gasto com as empresas,

mas com o CPqD e com as universidades, não estão recolhendo. Recolhem o

FUST porque volta para eles em dobro, três vezes mais.

Srs. Deputados, vou travar essa batalha. Vou travá-la na Lei Orçamentária,

onde haverá o mesmo problema. Vou pedir exclusão do FUST dessa lei. Vou

travar batalha nos tribunais. Não admito que possamos aprovar essa barbaridade

sob o pretexto de cumprir a lei. Cumprir a lei! É ridículo! Todos têm consciência de

que não é isso que está em debate. Todos aqui sabem disso, mas ficam

pensando: “Vou votar a favor; pode sobrar alguma coisa para mim”. Todos sabem

o que vai acontecer. Ninguém é ingênuo para não sabê-lo. Nesta Comissão só há

gente viva! Será que ninguém sabe como serão gastos 2 bilhões com as

empresas em compra de equipamento, com a TELEMAR, com a Telefônica, com

a Brasil Telecom? E a lei diz que é correto.
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Meus amigos, a maioria aqui é Governo. Vão ganhar. Mas vão ter de ouvir

essas coisas, não só agora, mas também na Lei Orçamentária. Vou travar esse

programa do FUST, vou exigir votação, vou denunciar no plenário. Vou fazer tudo

isso, sim, porque é uma agressão àqueles que participaram da Lei Geral de

Telecomunicações aceitar que se inclua nessa lei que serviços de valor

adicionado serão financiados pelo FUST. Dizem que querem cumprir a lei.

Implantam o acesso, mas não incluem os equipamentos, encobrindo o fato de que

essa verba se destina a comprá-los. Já veio no Orçamento deste ano; V.Exas.

viram quanto se gastará com equipamento no ano que vem?!

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O tempo de V.Exa. está

encerrado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Encerro com esses argumentos,

Sr. Presidente. Água mole em pedra dura...

Vou debater, vou à Justiça, vou para o Orçamento. Vamos polemizar.

Tenho consciência de que estou certo, porque não se trata de questão política.

Participei do debate da Lei Geral de Telecomunicações e fui um dos que mais

defenderam os recursos para o FUST. Fiquei irritado quando o ano se passou e o

Fundo não foi aprovado no Senado Federal, dando folga às empresas. Todos

participamos desse processo e, agora, verificamos que 85% dos recursos do

FUST serão usados pelas três grandes empresas de telefonia fixa comutada para

vender equipamentos para a União.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Passo a palavra ao

Relator.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Nobre Deputado Sérgio Miranda, o

Relator não pode acatar o destaque de V.Exa.

O fato de V.Exa não haver feito emendas não impede que apresente

destaques, mas não posso acatar o que retira o FUST, pura e simplesmente, do

PPA.

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

Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço que o

Dr. Rosinha oriente a bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não há discurso; só “sim”

ou “não”, de acordo com o Regimento Interno.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, até para dizer “sim” ou

“não” tenho que argumentar; ninguém o fez em nome da bancada.

(Não identificado)  – Não é regimental, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Este debate é importante porque

foram feitas outras emendas e destaques; por exemplo, sobre o Bolsa-Escola.

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

me a cumprir o Regimento Interno, que não permite o encaminhamento. V.Exa.

tem de dizer apenas se vota contra ou a favor.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Estou ajudando, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação o destaque

na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, a bancada do PT vota

“sim” ao destaque e “não” ao parecer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O nobre Deputado do PT

vota contrariamente ao Relator e a favor do destaque.

Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação o

Destaque nº 75 na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao parecer do Relator

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado contra os votos da Oposição.

Rejeitados os destaques, contra os votos dos Deputados Sérgio Miranda,

Clementino Coelho, Dr. Rosinha, João Magno, Virgílio Guimarães, Jorge Bittar e

Airton Dipp.

A matéria não vai ao Senado Federal.

Em votação os destaques que mereceram pareceres favoráveis do Relator:

Destaque nº 12, Deputado José Borba, aprovado parcialmente – um milhão;

Destaque nº 22, Deputado Dr. Rosinha, aprovado parcialmente – 250 mil;

Destaque nº 48, Deputado Pedro Henry, aprovado parcialmente – um milhão;

Destaque n º 78, Deputado Clementino Coelho, aprovado nos seguintes termos:

implantação da Universidade do Vale do São Francisco em Petrolina; Destaque nº

106, Deputado João Coser, aprovado parcialmente – um milhão.
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Votação em bloco na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, temos dois

destaques na lista distribuída, nºs 30 e 77, que estão em análise.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Esses serão discutidos

depois, Deputado.

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

consulto V.Exa. se os destaques que receberam parecer contrário do Relator

podem ser objeto de votação específica.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Colocaremos em votação

os que receberam parecer parcialmente favorável.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - O Relator deu

parecer favorável a três emendas de minha autoria. Entretanto, V.Exa. não fez

referência a elas.

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

está confundindo emenda com destaque. Estamos votando destaques, não

emendas.

As emendas acatadas já estão incorporadas ao relatório aprovado,

ressalvados os destaques. É o caso das de V.Exa.

Em votação, na Câmara dos Deputados, o parecer do Relator aos

destaques.

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

(Pausa.)
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Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Destaques com pareceres contrários.

Indago às Lideranças se concordam em votá-los em globo.

(Não identificado)  – Não. Vamos votá-los individualmente.

(Não identificado)  – O PT discorda, Sr. Presidente.

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

vamos verificar os membros presentes e selecionar os destaques a serem

defendidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Peço aos autores dos

destaques que indiquem os que desejam votar em separado.

Os outros serão votados em globo.

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

mão de todos os destaques, exceto o nº 17, que peço se vote em separado.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado, esse destaque

está em análise, juntamente com outro que trata do mesmo assunto.

Vamos prosseguir. Depois, voltaremos a eles.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Deputado Márcio

Reinaldo Moreira retirou os demais destaques, assim como o Deputado João

Leão.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – O Destaque nº 17, do Deputado

Márcio Reinaldo Moreira, que trata do desenvolvimento agrícola, será discutido em

seguida, e também os dos Deputados Sérgio Miranda e Gilmar Machado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Algum outro Parlamentar

quer que se apreciem separadamente seus destaques?

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, quero defender os

Destaques nºs 23, 24, 34, 36 e 37.

(Não identificado)  – Destaques nºs 52, 53 e 54.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Destaques nºs 76 e 77.

(Não identificado) – Destaques nºs 79 e 85.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Alguém mais?

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.

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

apresentou inúmeras emendas.

Na ausência dos companheiros que estão participando do encontro sobre

racismo, na África do Sul, separei alguns dos quais desejo fazer a defesa: nºs 26,

27, 28, 30, 31 e 32.

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

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Destaques nº 5,

6, 8, 9, 10 e 11.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Os ausentes terão seus

destaques prejudicados.

Enumero os destaques que serão votados separadamente: nºs. 5, 6, 8, 9,

10, 11, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 52, 53, 54, 76, 77, 79 e 85.

Em votação os demais destaques na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer contrário do Relator

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria não vai ao Senado.

Houve equívoco da Presidência quanto ao Destaque nº 78, que já foi

votado e está englobado na primeira relação.

Concordam V.Exas. em votar os destaques por ordem numérica? (Pausa.)

Como sempre, o Deputado Antônio Carlos Konder Reis está na frente, com

o Destaque nº 5 à Emenda nº 104...

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Emenda nº 114,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Aqui está 104, Deputado.

Destaque nº 5: gestão urbana, valor: 150 milhões; ações de infra-estrutura urbana

na região da Grande Florianópolis.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente,

houve erro da Assessoria. Solicitei destaque para a Emenda nº 114, que tomou o

número 5.

(Não identificado)  – Está correto, Sr. Presidente. No original consta o

Destaque nº 5 à Emenda nº 114.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. tem de entregar o

original à Mesa, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Vou levá-lo à

Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em nossa cópia, consta

Emenda nº 104.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Há um engano,

Sr. Presidente. Foi erro da Secretaria

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

documento tem a assinatura de V.Exa., que trocou os números, mas isso não vai

impedir que apreciemos o destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, podemos

confrontar as duas emendas, porque a diferença pode ser só de numeração.

Estamos discutindo o mérito da emenda e, portanto, do destaque. Basta

confrontar os dois textos e verificar se há ou não compatibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos analisar a

Emenda nº 114.
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O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, para facilitar o

encaminhamento da minha parte, quero priorizar a defesa dos Destaques nºs 24 e

34 e retirar os demais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos apreciar o

Destaque nº 5 à Emenda 114, Corredor MERCOSUL, valor: 50 milhões, do

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

Com a palavra o autor.

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

faço um apelo ao Relator, nobre Deputado Santos Filho, para que aprove minha

solicitação, pois a economia de Santa Catarina depende da movimentação de

carga e descarga em seus portos.

O Porto de Imbituba não foi incluído no relatório. Por isso, estou pedindo o

destaque, mesmo com valor simbólico, porque um dos molhes de proteção

daquele porto se rompeu e precisa de reparos. Essa é a justificativa que apresento

e que está nas mãos de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado, V.Exa. pediu

meia dúzia de destaques.

Indago se concorda em votá-los em globo.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sim, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou ler os demais

destaques. Depois, nós os votaremos em globo, por Parlamentar.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, não

conhecemos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator vai falar a

respeito do Destaque nº 5 e, em seguida, dos demais.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Mas se S.Exa. tem uma

posição diferenciada sobre cada destaque, como poderemos votá-los em globo?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Foi isso que argumentei, Deputado.

Quero justificar por que não aprovei o destaque do Deputado Antônio

Carlos Konder Reis, autor da maioria das emendas ao PPA.

Recebi quase 500 emendas, dentre as quais em torno de 360 alteravam

recursos que montam a 50 bilhões de reais. Já que disponho apenas de 200

milhões, tive de rejeitar aquelas já incluídas no PPA original, como no caso do

Porto de Imbituba, e criei ainda emenda de Relator para atender exatamente ao

problema de infra-estrutura, readequação e construção no sistema rodoviário e

portuário brasileiro.

Já acolhi emendas de V.Exa. envolvendo maior volume de recursos. Neste

caso, vou acolher com um milhão, sendo que V.Exa. pode alocar recursos maiores

no Orçamento, previstos e resguardados no PPA.

Foi apenas por essa razão.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Relator,

diante da explicação que acaba de oferecer, não quero criar ao trabalho de V.Exa.

Portanto, retiro todos os destaques.
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Apresentei 30 emendas da bancada catarinense. Três delas foram

aprovadas e outras três, relativas aos portos de São Francisco, Itajaí e Laguna,

segundo o parecer de V.Exa., já estavam atendidas no PPA. Eu as apresentei

porque, em conversa com V.Exa., depreendi que a repetição não traria mal algum.

Então, retiro os destaques, exceto o nº 8, à Emenda nº 117.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa., então, está

retirando os Destaques nº 5, 6, 9, 10 e 11, ficando apenas com o 8.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, retirei meus destaques

com o objetivo de chegar a um acordo e votar em globo todos os retirados.

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

matéria vencida. Já tomamos a decisão de votar individualmente alguns

destaques e vou propor que votemos em globo os de cada Parlamentar.

Em votação o Destaque nº 8 à Emenda nº 117, de autoria do Deputado

Antônio Carlos Konder Reis, no valor de 50 milhões, para recuperação e

preservação do meio ambiente, praias e Mata Atlântica do litoral do Estado de

Santa Catarina.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Nobre Deputado Konder Reis, V.Exa.

pediu prioridade para a Emenda nº 117.
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Acolho parcialmente, com um milhão, a emenda de V.Exa., porque não

consta do PPA, para que a bancada de Santa Catarina possa apresentá-la

durante a votação do Orçamento.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Fico grato a

V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara

dos Deputados.

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

favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Os Srs. Deputados que

estão de acordo com o parecer do Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

(Pausa.)

Aprovado.

O Deputado João Magno apresentou cinco destaques, mas retirou os de

nºs 23, 33 e 37 e manteve os de nºs 24 e 34.

Vamos apreciar os dois juntos, Deputado?

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou ler os destaques.
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Destaque nº 24. Autor: Deputado Fernando Ferro. Emenda nº 400 –

planejamento de pequenas centrais hidrelétricas.

Não especifica o lugar nem o valor.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Dois milhões de reais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Dois milhões...

Destaque nº 34 à Emenda nº 197, Deputado Virgílio Guimarães,

enfrentamento da pobreza.

Qual é o valor, Deputado?

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – São vários valores, porque abrangem

questões sociais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não tem valor, porque se

trata de recuperação de programa.

Tem a palavra o Deputado João Magno, para defender seus dois

destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

meus destaques tratam de assunto social da maior relevância.

O primeiro, nº 24, cujo valor — 2 milhões de reais — é pequeno em relação

à importância da matéria, propõe o aproveitamento do potencial oriundo de

pequenas centrais hidrelétricas, fundamental para o momento que o País

atravessa.

É preciso investir não só nas grandes hidrelétricas do País, mas sobretudo

reservar recursos do PPA para mananciais estratégicos que necessitam de um
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mínimo de investimentos. Por isso, defendemos a destinação de 2 milhões de

reais para a construção de minidrelétricas.

O Destaque nº 34, por sua vez, propõe a reinclusão da área de geração de

renda e enfrentamento da pobreza, no valor de 95 milhões, 347 mil reais; de

ações sociais e comunitárias para esse enfrentamento, no valor de 150 milhões de

reais; e da concessão de bolsa-cidadã, no valor de 1 milhão, 200 mil reais.

A criação do Fundo de Combate à Pobreza não é razão suficiente para

eliminar aquele programa. Há pouco tempo, lamentamos que a Lei de Diretrizes

Orçamentárias não tenha reservado praticamente nada para a área social. Não há

um registro, uma projeção estratégica do Governo. Portanto, o PPA pode resgatar

recursos nessa área. Por isso, estamos defendendo a reinclusão do destaque,

especialmente para facilitar o planejamento do País neste momento de

dificuldades sociais.

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

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado João Magno,

V.Exa. pede destaque para duas emendas, uma do nobre Deputado Virgílio

Guimarães, para reinclusão do programa de ações de geração de renda no

enfrentamento da pobreza, no valor de 95 milhões e 347 mil reais, e a outra do

nobre Deputado Fernando Ferro, que trata da energia para as pequenas

comunidades.

Com relação ao enfrentamento da pobreza, Deputado, esse programa foi

excluído mas migrou para outras áreas dentro do PPA proposto pelo Governo. Por
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isso não acolhemos a emenda, assim como diversas outras oriundas, em sua

maioria, do PT, inclusive do nobre Deputado Gilmar Machado. Expliquei a S.Exa.

que elas migraram novamente e apenas por isso as rejeitamos.

Com relação à Emenda nº 400, do Deputado Fernando Ferro, podemos

acolhê-la com 1 milhão, apesar de ser muito vaga. Não temos recursos para

acolher mais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O parecer do Relator é

favorável a uma emenda e contrário à outra.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, quero registrar meu

agradecimento ao Relator pela flexibilidade de S.Exa.

Trata-se de um novo programa que se está abrindo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço um

esclarecimento.

O Relator deu pareceres diferenciados. Nós os votaremos como se fosse

único?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A Mesa vai votá-los

separadamente, Deputado.

Em votação o Destaque nº 34 à Emenda nº 197, com parecer contrário do

Relator.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

(Pausa.)
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Rejeitado, contra os votos da Oposição.

Não vai ao Senado.

Destaque nº 24 da Emenda 400, no valor de 1 milhão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

(Pausa.)

 Aprovado.

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

(Pausa.)

 Aprovado.

Passemos aos destaques do Deputado Clementino Coelho.

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

pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, temos seis

Parlamentares com destaques a serem ainda apreciados.

Proponho ao Sr. Relator que acate um destaque de cada um, para que

possamos encerrar o processo de votação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, às 21h38min

haverá nova verificação; faltam apenas 15 minutos.

Quero votar meus destaques de forma nominal.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado Clementino

Coelho, V.Exa. apresentou os Destaques nºs 52, 53 e 54. Quais V.Exa. mantém?

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, eu gostaria

que o Destaque nº 52 fosse votado em separado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A votação será feita em

separado, dependendo do parecer do Relator.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Dos três destaques, ficarei

com dois: os nºs 52 e 53.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. retira o nº 54?

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Então, vou ler aqui os dois

destaques apresentados pelo nobre Deputado Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, mudei de

idéia: retiro o nº 53 e mantenho os de nº 52 e 54.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Destaque nº 52 à

Emenda nº 472, no valor de 30 milhões, corredor São Francisco, aproveitamento

hidrelétrico; Destaque nº 54 à Emenda nº 474, no valor de 100 milhões, infra-

estrutura urbana de regiões integradas de desenvolvimento.

Certamente os destaques se referem à região de Petrolina, que V.Exa.

muito bem representa nesta Casa.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – A Petrolina e a Juazeiro, Sr.

Presidente.
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O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, proponho a V.Exa.

que coloque em votação e rejeite o Destaque nº 53. Já ficaria resolvido, porque

ele ainda não foi votado.

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

Deputado Clementino Coelho, autor dos destaques.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, o Destaque

nº 52 trata de recursos para estudos sobre o aproveitamento hidrelétrico do

degrau Sobradinho/Itaparica, o último realizado pela CHESF, que poderia gerar,

na Barragem do Ibó, de 1000 a 2000 quilowatts, um incremento necessário

sobretudo nesta hora de crise energética e de busca por uma matriz de maior

eficácia.

Estudos preliminares recomendam esse aproveitamento, do ponto de vista

econômico e social. Peço a anuência de V.Exa. para que o Deputado José Carlos

Aleluia possa reforçar minha argumentação, já que S.Exa. é experto na questão

energética e foi inclusive Presidente da CHESF. A obra em questão atende não só

à conjuntura atual, mas à solução de médio e longo prazo para o problema de

geração de energia no Nordeste.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Infelizmente, o Regimento

não me permite conceder a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, que

sempre tem argumentações inteligentíssimas sobre o assunto.

Apenas V.Exa. e o Relator podem falar sobre os destaques.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o autor da

emenda não tem direito a falar?

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Com relação ao Destaque

nº 54, este se destina à integração do desenvolvimento entre as regiões

administrativas, um novo instrumento que esta Casa está regulamentando — já

existem as do Entorno de Brasília, da Grande Teresina e da fronteira Bahia—

Pernambuco.

É importante que possamos estruturar essa inserção com recursos, porque

toda a modalidade de desenvolvimento regional feita até agora não surtiu os

efeitos necessários.

Esse instrumento é muito usado hoje. No Mercado Comum Europeu,

existem 150 regiões administrativas de fronteiras e de coesão social. Procuramos

justamente fazer a sinergia, otimizando o que há de melhor no submédio São

Francisco, em termos de política pública de desenvolvimento sustentado.

Quero agradecer, de antemão, a cordialidade com que o Relator atendeu à

nossa região. A CHESF é muito importante, do ponto de vista energético, para o

desenvolvimento regional dos dois Estados mais dinâmicos do Nordeste, Bahia e

Pernambuco. Estamos criando os alicerces da capital do Semi-árido brasileiro em
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Juazeiro e Petrolina. Por isso, espero contar, mais uma vez, com o apoio de

S.Exa., seja qual for o montante de recursos, contanto que abramos essa janela

no PPA.

Muito obrigado.

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

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente, apesar do elogio

final, o Deputado Clementino Coelho teve tanto apoiamento quanto deste Relator,

inclusive na questão da universidade. Acolhi quatro emendas de S.Exa. mais esta

de hoje.

Com relação ao estudo de viabilidade do aproveitamento hidrelétrico do

trecho Sobradinho/Itaparica, acolho com 500 mil reais.

Por outro lado, mantenho a rejeição da Emenda nº 474, porque ações de

reestruturação urbana já estão previstas na Secretaria de Desenvolvimento

Urbano. Por isso, V.Exa. poderá inserir emendas no Orçamento.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO  – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator rejeitou um

destaque e acolheu o outro, o de nº 52, à Emenda nº 472, com 500 mil reais.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.
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Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação, na Câmara dos Deputados, o Destaque nº 54 à Emenda nº

474, com parecer contrário do Relator.

Os Srs. Deputados que estão de acordo com o parecer permaneçam como

se encontram. (Pausa.)

Aprovado o parecer e rejeitado o destaque.

Não vai ao Senado.

Vamos votar, agora, os destaques.

O Deputado Sérgio Miranda quer que deixemos o seu para o final.

O Deputado Jorge Bittar apresentou dois destaques, de nºs 79 e 85. Se

S.Exa. concordar, vou ler os dois, que poderão ser defendidos em seguida.

O Destaque nº 79 refere-se à Emenda nº 53, que trata de hospitais de

ensino. Parece-me que há outros destaques a respeito dessa questão.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, fiz apelo aos autores

das emendas para que as discutamos ao final, junto com a emenda do Deputado

Márcio Reinaldo Moreira, relativa à agricultura.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Outro destaque é o de nº

85, à Emenda nº 55 — desenvolvimento do ensino de graduação, programa

especial de treinamento, no valor de 84,9 milhões.
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Com a palavra o autor, Deputado Jorge Bittar, que falará apenas sobre a

Emenda nº 55, já que, quanto ao primeiro destaque, haverá entendimento com o

Relator ao final da votação.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Se o nobre Deputado Bittar me

permitir um aparte, quero informar que acolhi parcialmente a emenda de S.Exa.,

de acordo com a disponibilidade de recursos.

O valor pedido era 86,4 milhões de reais; acolhi com 1,5 milhão, para que

ela fique em aberto e novos recursos possam ser aportados no Orçamento. Esse

foi o critério que adotamos, porque só tínhamos 196 milhões de reais.

Conseguimos chegar a 200 milhões, para que pudéssemos acolher emendas

neste final.

Portanto, a emenda de S.Exa. foi acolhida com 1,5 milhão. Nós a

mantivemos dentro do PPA para que, na discussão do Orçamento, possamos

aportar novos recursos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Perfeito.

Destaquei esses dois pontos — do outro vamos tratar posteriormente —,

porque têm grande relevância. Esse programa trabalha com estudantes

universitários, despertando nesses jovens a iniciação científica. Infelizmente,

devido a esse programa estar excluído do PPA, ele foi interrompido pelo Governo

Federal, mas existe a vontade de se realocá-lo.
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Ainda hoje eu conversava com a Deputada Lúcia Vânia, Relatora da LDO.

Nós inserimos o referido programa como uma das prioridades na LDO, mas ele foi

excluído exatamente por não estar no PPA. S.Exa. alertou-me sobre esse ponto.

Estou empenhado em ampliar os recursos. Diante dos argumentos de

V.Exa., vamos aguardar essa possibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. retira o destaque?!

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Exatamente. Vamos trabalhar com a

questão do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Passamos, agora, aos

Destaques nºs 26, 27, 28, 30, 31 e 32, do Deputado Dr. Rosinha.

O Destaque nº 26 refere-se à Emenda nº 198 — Setor Agropecuário, e será

discutido ao final, porque há uma propensão do Relator a melhor examiná-lo.

Se V.Exa. concordar, vamos retirá-lo.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Ele não está rejeitado, nobre

Deputado.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Concordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Destaque nº 27 à

Emenda nº 199, do Deputado Virgílio Guimarães, refere-se ao atendimento à

mulher. Não indica o valor, porque se trata de recuperação de programa.

O Destaque nº 28 à Emenda nº 190, do Deputado Virgílio Guimarães, trata

de prevenção e controle da malária. Como programa, também não indica o valor.
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O Destaque nº 31 à Emenda nº 189, no valor de 4 milhões, trata do

FUNDEF e da aceleração da aprendizagem.

O Destaque nº 32 à Emenda nº 188 trata do Programa Toda Criança na

Escola — Renda Mínima, no valor de 5,4 milhões.

O Destaque nº 30 à Emenda nº 218, do Deputado Gilmar Machado, trata de

hospitais de ensino. Ele também será objeto de conversa ao final.

Saem os Destaques nºs 26 e 30. V.Exa. vai discutir os Destaques nºs 27,

28, 31 e 32.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, antes de V.Exa. ler os

destaques e colocá-los em discussão, quero travar um curto diálogo com o

Relator, porque é possível retirar alguns.

V.Exa. afirmou que o Destaque nº 27 não especifica valor porque, segundo

a justificativa, trata-se de reinclusão de um programa. Talvez, mediante

esclarecimento, possamos indicá-lo.

O Destaque nº 28 também diz respeito à reinclusão de programa contra a

malária, que apresentou cerca de 400 mil casos. O programa foi retirado do PPA e

nós o estamos reincluindo.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado, poderei discutir um

a um.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Como é o mesmo caso, neste curto

diálogo podemos resolver isso e poupar tempo.

O Destaque nº 32, por sua vez, é semelhante ao do Deputado João Magno.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Com relação ao Destaque nº 27 à

Emenda nº 199, Deputado Dr. Rosinha, o atendimento à mulher migrou

exatamente para o combate à violência contra a mulher, proposto pelo Governo.

Portanto, ela não foi rejeitada; apenas migrou.

O Destaque nº 28 trata da Emenda nº 190, referente à prevenção e ao

combate à malária e à dengue. Esses programas também foram excluídos e

resguardados no novo programa apresentado pelo Governo.

Era esse o esclarecimento a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. retiraria os demais

destaques?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Estou travando este diálogo para não

termos de perder tempo, discutindo. Retiro os dois destaques, considerando os

esclarecimentos prestados pelo Relator.

Posso fazer o mesmo em relação ao Destaque nº 32, dependendo das

palavras de S.Exa.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – O Destaque nº 32 à Emenda nº 188

trata do Renda Mínima — Programa Toda Criança na Escola, que também migrou

mas continua existindo. Não podemos acolher o pedido devido ao volume

solicitado de 5,8 bilhões de reais. Mas podem surgir recursos quando da

elaboração do Orçamento.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – O programa fica em aberto

aguardando a elaboração do Orçamento?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Exatamente.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, retiro o destaque, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Permanecem dois

destaques, que serão discutidos quando da elaboração do Orçamento.

V.Exa. retira o Destaque nº 31?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Não. Eu o mantenho, assim como o nº

30, que me parece ter sido retirado para discussão a posteriori .

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – O Destaque nº 31 à Emenda nº 189

refere-se ao FUNDEF. Trata da aceleração da aprendizagem, ação e

denominação: “Garantia de padrão mínimo de qualidade – complementação da

União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério — FUNDEF.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Exatamente.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - A solicitação de V.Exa. é de 4

bilhões. Esse valor é impossível de atender para quem tem 200 milhões,

considerando que o programa continua existindo. Isso não impede que no

Orçamento da União se possam alocar recursos.
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No quadro atual não tínhamos como acolher a emenda, tendo em vista o

valor exageradamente alto. Entretanto, ela está resguardada e preservada

também no PPA.

Concordo plenamente com V.Exa. quanto à importância do FUNDEF.

Apenas não pudemos atender à emenda por uma questão de números.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Quero fazer a defesa do destaque, Sr.

Presidente.

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

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Serei rápido.

O Orçamento prevê 3,1 bilhões de reais para despesas do FUNDEF entre

2000 e 2003. Já se gastou, entre 2000 e 2001, 1,3 bilhão. O Governo Federal não

tem cumprido a lei e, por isso, estamos tendo prejuízo de 4,5 bilhões.

 Para atender às necessidades do Fundo, são necessários 5,8 bilhões de

reais. Como temos somente 1 bilhão, 800 mil, ainda faltam 4 bilhões. Por isso,

apresentamos essa emenda. É lógico que não vamos conseguir esses recursos já

para o próximo ano. Dispomos de um período longo, de 2000 a 2003. Assim, é

possível acatar a emenda, dando ao Governo um instrumento legal que lhe

permita cumprir a lei.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Nobre Deputado, as razões da

emenda são procedentes.

Entretanto, a preocupação de V.Exa. não se justifica porque, se os recursos

são poucos e já foram gastos mais de 2 bilhões, segundo V.Exa., podem-se alocar
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novos recursos do Orçamento. O próprio Governo poderá fazê-lo, assim como a

Comissão de Orçamento.

Na realidade, a emenda está prevista, mas não podemos acolher esse

valor. Poderíamos conceder 1 milhão de reais, se fosse satisfatório para V.Exa.,

mas não mais, porque há recursos de mais de 3 bilhões alocados no PPA. Por

essas razões, não acolhemos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O parecer do Relator é

contrário.

Em votação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Peço a palavra para encaminhar,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não há encaminhamento,

Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Vamos votar contra o parecer do

Relator.

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

Relator na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como se encontram.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Só um minuto, Sr. Presidente: e a

questão dos hospitais de ensino?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Ainda falta outro destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara

dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo com o parecer do Relator

permaneçam como se encontram.

Aprovado, contra os votos da Oposição.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, V.Exa. tem de

dizer quem está votando contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Rejeitado o destaque

contra os votos dos Deputados Sérgio Miranda, Clementino Coelho, Virgílio

Guimarães, João Magno, Dr. Rosinha e Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Peço verificação, Sr. Presidente.

Passou-se mais de uma hora: são 21h38min.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quem dá apoiamento a

V.Exa.?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Os Deputados do PT, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quero fazer um

apelo ao Deputado Virgílio Guimarães e aos companheiros do PT.

O Relator está atendendo à maioria dos pleitos. Quando não o faz, isso se

deve ao fato de a matéria já constar do PPA e, portanto, permitir a alocação de

recursos no Orçamento pleiteie.
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Não há motivo para verificação de votação, se há acordo. O Relator tem

demonstrado boa vontade, acatando o que considera justo e se dispondo a

atender à questão da agricultura e dos hospitais, que gostaríamos de concluir

hoje. Por isso, peço aos companheiros do PT que evitem a verificação, para

possamos concluir a discussão com S.Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, quero justificar

meu pedido de verificação, que não vai impedir nada; apenas derrubar a sessão.

Assim, o FUST não irá à votação amanhã na sessão do Congresso

Nacional, convocada para esse fim. Vamos ganhar mais uma semana para

esclarecer a opinião pública sobre a licitação para o Fundo.

Se o Relator quiser aprovar esses programas na Casa, daqui a uma

semana, poderá fazê-lo. Quero apenas adiar a licitação, que alguns setores estão

ansiosos para garantir, pois envolve 2 bilhões, 500 milhões de reais. Uma vez

aprovado, vai ocorrer a licitação do FUST. Eles estão ansiosos para viabilizar a

licitação. É fundamental garantir a licitação. Trata-se de 2 bilhões, 500 milhões de

reais.

Se evitarmos a licitação e aumentarmos a pressão da sociedade para que

se entenda o que está sendo efetivamente licitado, podemos garantir pelo menos

um processo mais limpo nessa questão dos recursos relativos ao FUST.

Apelo mais uma vez aos companheiros do PT no sentido de que nos dêem

apoio para pedir a verificação.
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O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente, se me permitir, quero

dar uma explicação ao nobre Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pois não.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Ele sequer me permitiu que

analisasse o seu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É justo, é seu direito.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – O destaque já havia sido acolhido

parcialmente com 2 milhões, queríamos analisar e V.Exa. solicitava 38 milhões.

Quanto ao segundo destaque, nobre Deputado, queria apenas ponderar

que não é apenas seu. Juntamos ao seu destaque outros de diversos

Parlamentares, inclusive do PT, e de todos os partidos que têm grande interesse

na distribuição desses recursos.

Com relação à parte da agricultura, quero apenas esclarecer que, havia,

desde o início, o propósito de que fosse novamente analisado o destaque

apresentado pelo nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

Felizmente, V.Exa. está cumprindo o Regimento e não posso reclamar

disso.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, é evidente

que a argumentação do Deputado Ricardo Barros é razoável, no que se refere à

tramitação normal das emendas. As negociações são naturais. O Relator teve boa

vontade ao acolhê-las.
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Quando eu conversava com o pessoal da agricultura, o Deputado Jorge

Bittar disse que achava razoável o arrependimento.

Porém, é importante que outros aspectos essenciais fiquem claros. Um é o

aspecto político citado pelo Deputado Sérgio Miranda. O segundo é que nós e o

Deputado Sérgio Miranda temos trabalhado em conjunto. Evidentemente, cada

bancada tem suas particularidades, sua maneira de ver, mas entendemos que, no

que se refere ao PT, não só nesse caso em particular, mas em geral, é importante

que a bancada aqui representada pelo Deputado Sérgio Miranda tenha também a

capacidade de atuar. Uma prerrogativa importante é a capacidade de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. apóia o

requerimento?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Estou fundamentado, porque

a bancada do PT, pelas razões políticas específicas já citadas, com razão mais

geral e permanente, apóia o Deputado Sérgio Miranda, apesar de entender que na

tramitação usual seria razoável. Porém, em outros momentos, seria algo na linha

do que expôs o Deputado Ricardo Barros.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Já que V.Exa. concorda,

vou deferir.

Vou deferir. Como o Senador Jonas Pinheiro se incumbiu tão bem da

primeira missão, vou convocá-lo novamente para fazer a chamada.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, é evidente a falta

de quorum . Seria um trabalho inócuo.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Mas sou obrigado a fazer

a verificação que foi requerida.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – V.Exa. pode, de ofício,

decidir pelo encerramento da sessão .

(Não identificado)  – Eu insisto na verificação nominal, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Se os Líderes têm maior

conhecimento, que convoquem a sua bancada, bem como os demais Líderes da

base governista. Afinal, Deputado José Carlos Aleluia, estamos aqui, como V.Exa.

pode perceber, num embate político lamentável, porque a tentativa do Deputado

Sérgio Miranda de marcar posição levou talvez o nosso Relator, Deputado Santos

Filho, a ter a boa vontade, que talvez não teria ao acatar inúmeros destaques da

Oposição.

Então, o entendimento para o qual caminhamos, lamentavelmente não é

bom. A Oposição praticamente procura impor a sua maioria. Se devemos ter

presença, Sr. Deputado José Carlos Aleluia, deve ser para votar as matérias, na

forma como o Governo determina, e não com as concessões feitas à Oposição.

Lamentavelmente, concordo com a posição do Deputado Virgílio

Guimarães, porque fazem parte do bloco da Oposição. S.Exa. precisou dar

apoiamento, o que é justo, ao pleito do Deputado Sérgio Miranda. Mas, de nossa

parte, temos condição, através dos nossos Líderes, de convocar nossa bancada.

Vamos confirmar o quorum rapidamente. Não faltam muitos Deputados para

completarmos os trinta e três necessários à chamada.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já que o Senador Jonas

Pinheiro não se encontra presente, convoco o Senador Nabor Júnior, que já foi

membro da Mesa do Senado e é habilidoso nessa matéria, para fazer a chamada

dos Srs. Deputados.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pela ordem, tem a

palavra V.Exa.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA  – Solicito a V.Exa. que consigne que, no

Destaque nº 78 sobre o FUST do Deputado Sérgio Miranda, o meu voto favorável,

acompanhando o Relator.

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

votado no Senado, porque foi rejeitado na Câmara. Quando isso acontece, o

Senado não vota.

Mas, com muito prazer, vai constar da ata que V.Exa. fez uma veemente

manifestação em favor do destaque do Deputado Sérgio Miranda. Será

consignado em ata para que conste da história.

Vamos fazer a chamada.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - Alberto Goldman. (Pausa.)

Anivaldo Vale. (Pausa.)

Arnon Bezerra. (Pausa.)

Basílio Villani. (Pausa.)

Félix Mendonça.(Pausa.)
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Helenildo Ribeiro. (Pausa.)

 João Almeida. (Pausa.)

 José Carlos Elias. (Pausa.)

 Lúcia Vânia. (Pausa.)

 Inácio Rodrigues. (Pausa.)

 Paulo Feijó. (Pausa.)

 Pedro Henry. (Pausa.)

 Roberto Rocha. (Pausa.)

 Romeu Queiroz. (Pausa.)

 Sampaio Dória. (Pausa.)

 Zila Bezerra. (Pausa.)

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA – Com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – “Sim.”

 Antônio Carlos Konder Reis. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Quem vota com o Relator,

vota “não.”

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA – Sr. Presidente, gostaria de retificar.

O meu voto é “não”. Quem está com o Relator vota “não”? Eu disse “com o

Relator”. O Senador disse “sim”. Então o entendimento é “não”?

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Eu anotei o voto de V.Exa.: “não”.

A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA – Eu disse “com o Relator”. Então,

quem está com o Relator vota “não”?!
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 Está perfeito. Obrigada.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Com o Relator,

“não”.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Divaldo Suruagy. (Pausa.)

 Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Sr. Presidente, voto com o Relator,

“não”.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, voto com o

Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Lael Varella. (Pausa.)

 Luciano Castro. (Pausa.)

 Mussa Demes. (Pausa.)

 Neuton Lima. (Pausa.)

Osvaldo Coelho. (Pausa.)

 Paulo Braga. (Pausa.)

 Pedro Fernandes. (Pausa.)

 Santos Filho. (Pausa.)

 Wilson Braga. (Pausa.)

Antônio do Valle. (Pausa.)

 João Matos. (Pausa.)
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 Jonival Lucas Junior. (Pausa.)

 José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presidente, voto “não”, com o

Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – José Chaves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – Sr. Presidente, voto com o Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – “Não”.

PMDB

 José Priante. (Pausa.)

Marcelo Teixeira. (Pausa.)

Marçal Filho. (Pausa.)

Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, com o Relator “não”.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - Olavo Calheiros. (Pausa.)

Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, com o Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - Pedro Novais. (Pausa.)

Carlito Merss. (Pausa.)

João Coser. (Pausa.)

João Grandão. (Pausa.)

João Magno. (Pausa.)

Jorge Bittar. (Pausa.)
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Pedro Celso. (Pausa.)

Virgílio Guimarães. (Pausa.)

Almir Sá.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ – Sr. Presidente, voto com o Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - João Leão. (Pausa.)

João Pizzolatti. (Pausa.)

Márcio Reinaldo Moreira.

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

com o Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - Nelson Meurer. (Pausa.)

Roberto Balestra. (Pausa.)

Airton Dipp. (Pausa.)

Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Pedro Eugênio. (Pausa.)

Alexandre Cardoso. (Pausa.)

Gonzaga Patriota. (Pausa.)

Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – “Sim”.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - Cornélio Ribeiro. (Pausa.)

Eujácio Simões. (Pausa.)

João Caldas. (Pausa.)

Orlando Desconsi. (Pausa.)
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Suplentes.

Bloco PSDB/PTB

Armando Abílio. (Pausa.)

Augusto Franco. (Pausa.)

Carlos Batata. (Pausa.)

Danilo de Castro. (Pausa.)

Domiciano Cabral. (Pausa.)

Fátima Pelaes. (Pausa.)

Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Josué Bengtson. (Pausa.)

Juquinha. (Pausa.)

Lidia Quinan. (Pausa.)

Nilo Coelho. (Pausa.)

Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Paulo Mourão. (Pausa.)

Raimundo Gomes de Matos. (Pausa.)

Renildo Leal. (Pausa.)

Sérgio Barros. (Pausa.)

PFL

Aracely de Paula. (Pausa.)

Átila Lins. (Pausa.)

Claudio Cajado. (Pausa.)
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Darci Coelho. (Pausa.)

Francisco Garcia. (Pausa.)

Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Gerson Gabrielli. (Pausa.)

Gervásio Silva. (Pausa.)

Ildefonço Cordeiro. (Pausa.)

José Carlos Coutinho. (Pausa.)

José Thomaz Nonô. (Pausa.)

Laura Carneiro. (Pausa.)

Paes Landim. (Pausa.)

PMDB

Alceste Almeida. (Pausa.)

Coriolano Sales. (Pausa.)

Darcísio Perondi. (Pausa.)

Jorge Alberto. (Pausa.)

Osvaldo Reis. (Pausa.)

Silas Brasileiro. (Pausa.)

Zé Gomes da Rocha. (Pausa.)

PT

Gilmar Machado. (Pausa.)

João Paulo. (Pausa.)

José Pimentel. (Pausa.)
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Luiz Sérgio. (Pausa.)

Paulo Paim. (Pausa.)

Professor Luizinho. (Pausa.)

Telma de Souza. (Pausa.)

PPB

Eliseu Moura. (Pausa.)

Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)

João Tota. (Pausa.)

Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, voto ”não”, com

o nobre Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - Vadão Gomes. (Pausa.)

Wagner Salustiano. (Pausa.)

Bloco PDT/PPS

Clementino Coelho.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, voto “não”,

com o Relator.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR - “Não”, com o Relator.

Olimpio Pires. (Pausa.)

Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Bloco PSB/PCdoB

Agnelo Queiroz. (Pausa.)
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Givaldo Carimbão. (Pausa.)

Socorro Gomes. (Pausa.)

Bloco PL/PSL

Lincoln Portela. (Pausa.)

Oliveira Filho. (Pausa.)

Robério Araújo. (Pausa.)

PT

Dr. Rosinha. 

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - “Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Declaro encerrada a

votação.

Votaram “sim”, 5; “não”, 13. Total de votantes, 18.

Comunico a V.Exas. que não foi alcançado o quorum regimental.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, convocando

outra para quinta-feira, às 9h, neste plenário, para dar continuidade à apreciação

da matéria.

Está encerrada a reunião. 


