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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) –  Havendo número

regimental, declaro iniciada a 19ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes da Pauta nº 17, de 2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que a pauta, com os respectivos itens, está

disponível na mesa de trabalhos.

Solicito aos senhores membros que façam o registro no Livro de Presença,

localizado na entrada deste plenário.

Expediente.

Correspondência interna recebida:

 1) Ofício nº 474, de 11 de setembro, do Presidente da Comissão de

Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, informando da

reunião de audiência pública conjunta, com o Presidente do Banco Central, Dr.

Armínio Fraga, a ser realizada no dia 20 de setembro, às 10 horas.

 2) Ofício nº 120, de 13 de setembro, do Ministro da Educação, Dr. Paulo

Renato Souza, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 5, de

2001, de autoria do nobre Deputado Gilmar Machado.

Cópia deste expediente foi enviado ao Deputado Gilmar Machado.

Expedientes justificando ausência às reuniões, deferidos pela Presidência:

1) Ofício nº 697, de 11 de setembro, justificando ausência do Deputado

Neuton Lima no dia 30 de agosto.
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2) Ofício nº 141, de 12 de setembro, justificando ausência do Senador

Gilberto Mestrinho no período de 28 de agosto a 11 de setembro.

3) Expedientes do dia 19 de setembro, justificando ausência do Senador

Lúcio Alcântara nos dia 20 e 25 de setembro.

4) Carta nº 53, de 20 de setembro, justificando ausência do Deputado

Renato Vianna no período de 13 a 22 de setembro.

5) Fax do gabinete do Deputado João Grandão, encaminhando o Ofício nº

3.245, de 18 de setembro de 2001, da Presidência da Câmara dos Deputados,

justificando ausência no período de 19 a 21 de setembro.

Expediente indicando representante da Liderança partidária na Comissão:

1) Ofício nº 257,  de 19 de setembro, indicando o Senador Eduardo Siqueira

Campos, em substituição ao Senador Carlos Patrocínio, pelo PFL, no Senado

Federal.

Correspondência externa recebida:

1) Nota técnica dos servidores técnico-administrativos das instituições

federais de ensino, remetida pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores das

Universidades Brasileiras — FASUBRA.

2) Expediente da Secretaria do Tesouro Nacional, encaminhando cópia do

vídeo “Contas do Governo – Realizações em Números”, que trata da

Contabilidade Aplicada à Gestão Pública, abordando a utilização do SIAFI como

instrumento adequado à execução orçamentária, financeira e patrimonial do

Governo Federal.
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3) Ofício nº 4.914, de 4 de setembro, do Diretor do Departamento de

Orçamento e Finanças do Ministério da Defesa, Dr. Antônio Carlos Ayrosa

Rosière, encaminhando, em meio magnético, as informações sobre contratos

relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, em cumprimento

ao estabelecido no art. 85 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.

4) Ofício n° 1.459, de 2 de setembro, do Secretário  Executivo do Ministério

de Minas e Energia, sobre o cumprimento do art. 8, § 6º, da Lei de Diretrizes

Orçamentária para 2002.

5) Fax  encaminhado pelo Vereador Fabrício Lima, da Câmara Municipal de

Manaus, em que comenta a previsão de investimentos orçamentários para o

Amazonas  em 2002.

6) Ofício nº 229, de 18 de setembro, do Secretário-Executivo do Ministério

da Integração Nacional, Dr. Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira, excusando-se

pelo não  envio em tempo hábil das informações solicitadas no § 6º do art. 8º da

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.

7) Correspondência recebida pelo correio eletrônico, da Coordenadora da

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Sra. Camilla Croso Silva, solicitando

a aprovação do Requerimento nº 10, de 2001, do Deputado Gilmar Machado.

8) Correspondência recebida pelo correio eletrônico, do Sr. Wilton Freitas,

membro do Programa Especial de Treinamento — PET/ Psicologia, da

Universidade Federal do Ceará, solicitando a aprovação do Requerimento nº 10,
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de 2001, do Deputado Gilmar Machado, ao tempo em que agradece a aprovação

da emenda do PET no Plano Plurianual.

Expedientes encaminhados pelo Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de

Contas da União, Ministro Marcos Vinícios Vilaça:

1) Ofício nº 5.339, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão nº

279, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação de

uso comum ( Projeto Pinar), em Mato Grosso.

2) Ofício nº 5.408, de 2 de setembro, encaminhando cópia da Decisão nº

285, de 2001, sobre auditoria realizada na Gerência Regional do Patrimônio da

União, no Estado do Rio de Janeiro.

Expediente encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Humberto Souto:

1) Expediente nº 1.105, de 10 de setembro, informando o recebimento do

Ofício nº 204, de 2001, desta Presidência, através do qual solicita esclarecimentos

sobre as irregularidades referentes à obra de construção de trechos rodoviários no

Corredor Oeste-Norte, BR-174/AM Divisa MT/AM — Divisa AM/RR.

Expedientes encaminhados pelos Presidentes titular e em exercício do

Tribunal de Contas da União, Ministros Humberto Souto e Valmir Campelo,

respectivamente:

1) Expediente nº 5.337, de 29 de agosto, encaminhando cópia da Decisão

nº 652, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção de trechos
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rodoviários no Corredor Leste, BR-484/ES, Itarana-Afonso Cláudio, no Espírito

Santo.

2) Expediente nº 5.342, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 698, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção de trechos

rodoviários no Corredor São Francisco, BR-101, Sergipe.

3) Expediente nº 5.343, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 690, de 2001, sobre embargos contra o acórdão proferido em processo de

tomada de contas especial, que apurou a existência de irregularidades e de dano

ao Erário na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.

4) Expediente nº 5.352, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 697, de 2001, sobre auditoria realizada na obras de construção e reforma da

Penitenciária de  Pascoal Ramos, em Cuiabá, e de ampliação da penitenciária

agrícola de Palmeiras, em Santo Antônio do Leverger, em Mato Grosso.

5) Expediente nº 5.353, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 699, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção de trechos

ferroviários no Corredor Araguaia – Tocantins/Imperatriz (MA) – Senador Canhedo

(GO) – Ferrovia Norte-Sul.

6) Expediente nº 5.354, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 700, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção de trechos

rodoviários no Corredor Oeste-Norte/ BR-163/ PA- Divisa MT/ PA – Santarém.
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7) Expediente nº 5.355, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 701, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção, ampliação,

reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais do Estado de Tocantins.

8) Expediente nº 5.356, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 702, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação

de uso comum em Serra Talhada, em Pernambuco.

9) Expediente nº 5.357, de 5 de setembro, encaminhando cópia da Decisão

nº 703, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras relacionadas com a

implantação da Fundação Universidade Federal de Tocantins.

10) Expediente nº 5.358, de 5 de setembro, encaminhando cópia das

Decisões nºs 704, 705 e 707, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de

construção da Barragem/Açude Barra do Camará, na Paraíba, construção e

recuperação da infra-estrutura hídrica/Barragem  e Adutora Acauã, na Paraíba, e

nas obras de construção e recuperação da infra-estrutura hídrica/Barragem de

Capivara, no Município de Uiraúna, na Paraíba.

11) Expediente nº 5.359, de 5 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 706, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de implantação do

metrô em Curitiba, Paraná.

12) Expediente nº 5.436, de 12  de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 233, de 2001, sobre auditoria realizada na PETROBRAS  para levantar

os gastos com publicidade e propaganda pela estatal.
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13) Expediente nº 5.463, de 12 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 725, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de adequação de

trechos  rodoviários no Corredor MERCOSUL, BR-386/RS — trecho Lajeado-

Canoas.

14) Expediente nº 5.490, de 12 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 726, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de adequação de

acessos rodoviários no Corredor Leste BR-262/ES, trecho compreendido entre os

quilômetros 10,1 e  19,3.

15) Expediente nº 5.517, de 12 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 736, de 2001, sobre auditoria operacional nas concessões de rodovias

federais, realizada em atendimento à solicitação desta Comissão para aferir o

desempenho das concessionárias responsáveis pela recuperação, manutenção,

conservação, operação e exploração das rodovias federais.

16) Expediente nº 5.520, de 12 de setembro, encaminhando cópia das

Decisões nºs 728, 729 e 731, de 2001, sobre auditoria nas obras de construção e

recuperação da infra-estrutura hídrica/Barragem de Acauã, na Paraíba, obras de

construção da Adutora do Cariri, na Paraíba, e obras de infra-estrutura de

irrigação de uso comum no Projeto  Várzeas de Sousa e Canal Adutor do Sistema

Coremas/Mãe D’água, na Paraíba.

17) Expediente nº 5.522, de 12 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 730, de  2001, sobre auditoria realizada nas obras de adequação de
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trechos rodoviários no Corredor Araguaia – Tocantins, obras de duplicação e

restauração da BR-060, Divisa DF/GO.

18) Expediente nº 5.557, de 14 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 233, de 2001, sobre auditoria realizada na Superintendência Estadual

do INSS em Goiás.

19) Expediente nº 5.522, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 762, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de reforma e

ampliação das instalações do Centro de Convenções de Brasília.

20) Expediente nº 5.577, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 755, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de adequação de

trechos rodoviários no Corredor Leste da BR-262/ES.

21) Expediente nº 5.579, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 751, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de

irrigação de uso comum, no Estado de Mato Grosso (Projeto Pinar).

22) Expediente nº 5.580, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 757, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção e

recuperação de infra-estrutura hídrica na Barragem de Corredores, no Piauí.

23) Expediente nº 5.581, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 753, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de adequação de

contornos rodoviários no Corredor MERCOSUL, BR-116/PR, em Curitiba.



19

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

24) Expediente nº 5.582, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 761, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção,

ampliação e reforma de estabelecimentos penais no Paraná.

25) Expediente nº 5.583, de 19 de setembro, encaminhando cópia da

Decisão nº 763, de 2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção do

edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e reforma do prédio

em que funcionavam as varas do trabalho de Porto Velho, em Rondônia.

Expedientes encaminhas à Comissão em cumprimento ao art. 8º, § 6º, da

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002, que determina o encaminhamento de

demonstrativo  das obras que constam da Proposta Orçamentária para 2002 que

ultrapassam a 2 milhões de reais:

1) Ofício nº 143, de 30 de agosto, do Tribunal Regional  Federal da 1ª

Região.

2) Ofício nº 88, de 5 de setembro, do Tribunal Regional Federal da 4ª

Região.

3) Ofício nº 517, de 6 de setembro, do Tribunal Regional Federal da 3ª

Região.

4) Ofício nº 470, de 13 de setembro, do Tribunal Superior do Trabalho.

5) Ofício nº 3.321, de 13 de setembro, do Tribunal Superior Eleitoral.

6) Ofício nº 267, de 14 de setembro, do Conselho da Justiça Federal.

7) Expediente da Justiça Federal de Primeira Instância.

 8) Ofício nº 150, de 14 de setembro, do Ministério da Saúde,
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9) Ofício nº 69, de 14 de setembro, do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

10) Ofício nº 367, de 14 de setembro, do Ministério dos Transportes.

11) Ofício nº 9.936, de 17 de setembro, do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios.

12) Ofício nº 369, de 18 de setembro, do Ministério do Meio Ambiente.

Expedientes encaminhados através do correio eletrônico, encaminhando o

Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento à Lei nº 101, de 2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal):

1) Expediente de 21 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

do Rio de Janeiro. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

2) Expediente de 21 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 13ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

Distribuição de matérias:

Projeto de Lei nº 33, de 2001-CN. Relator designado: Deputado Gonzaga

Patriota (PSB-PE).

Subtítulo nº 26.782.0237.5772.0001 – Construção de Contornos

Rodoviários no Corredor Araguaia-Tocantins, BR-060/GO, em Goiânia (Noroeste).

 Relatora designada, Deputada Lúcia Vânia, do Bloco Parlamentar

PSDB/PTB, Goiás.

Ordem do Dia.

Pauta nº 17.
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Apreciação do relatório apresentado ao seguinte projeto de lei:

Item 1. Projeto de Lei nº 10, de 2001-CN, que “abre  ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito

suplementar no valor de R$ 8.350.000,00, para reforço de dotação consignada no

vigente orçamento".

Relatora: Senadora Marluce Pinto.

Foi apresentada uma emenda ao projeto.

Voto: favorável, nos termos propostos no projeto.

Como não há quorum no momento, esta Presidência vai suspender a

presente sessão. Convoco uma nova sessão para amanhã, às 10 horas.

Antes, porém, comunico que teremos as seguintes reuniões:

Reunião de audiência pública com a presença do Dr. Fábio Barbosa,

Secretário do Tesouro Nacional, no dia 27 do corrente, quinta-feira, às 9 horas,

para prestar esclarecimento acerca da avaliação do cumprimento das metas

fiscais relativas ao último quadrimestre, conforme disposto no art. 9º, § 4º, da Lei

de Responsabilidade Fiscal.

O Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto,

estará hoje, às 15h45min, no gabinete da Presidência desta Comissão, para

entregar o relatório sobre as obras com indícios de irregularidades. Será analisado

por esta Comissão, por ocasião da apreciação do Orçamento para 2002.
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Reunião do colegiado dos representantes das Lideranças partidárias, hoje

às 17 horas, na sala da Presidência desta Comissão, para discussão acerca das

alterações a  serem efetuadas na Resolução nº 2/95-CN.

Reunião da Subcomissão destinada a tratar do reajuste salarial dos

servidores públicos, marcada para hoje, após esta reunião, para sua instalação.

Está suspensa a presente reunião.

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

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) –Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, quero fazer

referência à Subcomissão destinada a tratar do reajuste salarial dos servidores

públicos. O assunto é candente, a Subcomissão precisa começar a trabalhar, e

seria importante que a Presidência da Comissão tivesse iniciativa junto aos órgãos

do Governo para obter a base de dados.

Creio que a Comissão  pouco poderá fazer sem a base de dados. É preciso

que haja mobilização no sentido de assegurar que o Governo forneça a base de

dados, ou seja, o perfil, a distribuição salarial — quem já recebeu aumento, quem

não teve aumento, quem teve aumento diferenciado ou não —, para saber

precisamente a incidência.

O Deputado Jorge Bittar, representante do PT, se for o caso, falará,

concordando com V.Exa, no que se refere à instalação da Comissão, mas

insistindo que pouco adiantará sem a base de dados. Ela precisa, efetivamente,
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obter apoio institucional para que o Governo forneça essas bases de dados, a fim

de que o trabalho possa ser profícuo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) – Nobre Deputado Virgílio

Guimarães, esta Presidência iria sugerir exatamente a V.Exa. que, por intermédio

do nobre Deputado Jorge Bittar, representante do PT nesta Comissão, formulasse,

quando da instalação da Subcomissão, esse pleito, que considero da maior

procedência.

Os membros da Subcomissão já são do conhecimento deste Plenário. O

Coordenador é o Deputado João Leão. Os Parlamentares que fazem parte dela

são: Senadora Marluce Pinto, Senador Romero Jucá, Deputado João Almeida,

Deputado Jorge Khoury, Deputado Pedro Chaves, Deputado Jorge Bittar e

Deputado João Leão.

A sugestão de V.Exa. é procedente, e o nobre Deputado Jorge Bittar fará

disso, talvez,  a sua primeira intervenção na própria Subcomissão.

Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,

esse trabalho se reveste de alta relevância, tendo em vista que os servidores

estão sendo penalizados por um longo período sem o chamado reajuste linear.

Além do mais, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal orientando o

Governo no sentido de que conceda o reajuste.

Para que possamos conceder o reajuste, é preciso examinar quais foram as

carreiras beneficiadas com reajustes ao longo desses anos, e em que monta o
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foram. De tal sorte que a política de reposição salarial possa ser justa, na medida

em que contemple aqueles servidores ainda não beneficiados com qualquer tipo

de reajuste salarial ou que foram contemplados com reajustes muito abaixo da

perda salarial nesse período. Para isso, é necessário que tenhamos acesso à

base de dados que existe no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Já tive oportunidade de conversar com o Dr. Eugênio, chefe da Consultoria

na Casa, que também está preocupado com isso. Penso que haverá necessidade

de esta Subcomissão agora instalada solicitar oficialmente essas informações ao

Governo, a fim de que possamos calcular qual é a exata monta, o que é razoável

se supor em termos de aumento de despesa, fruto do reajuste, para que, de outro

lado, o Comitê de Receita trabalhe no sentido de identificar fontes de receitas que

possam solucionar o problema.

Portanto, sem o acesso às informações fica difícil calcular. Seríamos

obrigados a fazer cálculos extremamente superficiais: o Governo propôs 3,5%,

gastando 1 bilhão e 400 reais. Seria fazer uma conta linear, multiplicando isso por

2, 3, 4 ou pelo número verdadeiro. Na verdade, trabalhando dessa forma, não

estaríamos sendo precisos e justos, na medida em que queiramos oferecer

reajustes para aqueles que efetivamente ainda não foram contemplados nesse

período.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) – Esta Presidência acolhe a

sugestão de V.Exa. e volta a dizer que lhe cabe, na instalação dessa

Subcomissão, formatar esse expediente, para que saia oficialmente da
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Subcomissão esse pedido de informações ao Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, a fim de  que realmente a Comissão possa trabalhar em

cima de dados e números.

 Esta Presidência suspende a presente reunião até amanhã, às 10h da

manhã.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número
regimental, declaro reiniciada a 19ª reunião ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 17/2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que a pauta, com os respectivos itens,
estão disponíveis nas mesas de trabalho.

Solicito aos Srs. Membros que registrem suas presenças no livro localizado
na entrada deste plenário.

Apreciação das atas da 15ª e 17ª reuniões ordinárias, realizadas nos dias 4
e 12 de setembro, e da 8ª reunião de audiência pública, realizada em 13 de
setembro.

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

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

Expediente.
Correspondência externa recebida.
Ofício nº 278, de 15 de setembro, do Diretor-Geral do DNOCS, em

Fortaleza, Engenheiro José Francisco dos Santos Rufino, pelo qual presta
esclarecimentos sobre o projeto Piancó, na  Paraíba.

Expediente encaminhado à Comissão em cumprimento ao art. 8º, § 6º, da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002, que determina o encaminhamento de
demonstrativo das obras que constam da proposta orçamentária para 2002, que
ultrapassam 2 milhões de reais.

Ofício nº 310, de 14 de setembro, do Ministério da Fazenda, encaminhando
as informações do Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal.

Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto, nº 5.570, de 25 de setembro, encaminhando cópia de
Decisão nº 767/2001 e cópia dos documentos atualizados até 20 de setembro,
sobre a consolidação dos relatórios das auditorias realizadas em obras públicas
com indícios de irregularidades.

Informo aos Srs. membros que esses relatórios já estão disponíveis na
página da Comissão na Internet.

Ordem do Dia.
Apreciação do relatório ao Projeto de Lei nº 10, de 2001, que “Abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, crédito suplementar no valor de R$ 8.350.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento”.

A Relatora é a Senadora Marluce Pinto.
Tem S.Exa. a palavra.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Sr. Presidente, consulto os Srs.

Parlamentares se há necessidade de ler o relatório, já que todos têm cópias, ou
apenas o voto. (Pausa.)

Voto da Relatora.
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Diante do exposto, somos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 10/2001/CN e, no mérito, por sua aprovação, na forma proposta pelo
Poder Executivo, inadmitida a emenda a ele apresentada.

Submeto à apreciação dos membros da Comissão a aprovação do Projeto
de Lei nº 10, que tem meu voto favorável.

Não foi possível atender à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O parecer da Relatora é

favorável.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Sr. Presidente, peço a

palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, esse projeto

de lei vem sendo alvo de várias observações ao longo do tempo.
Tenho a impressão que a nobre Senadora Marluce Pinto o analisou mais do

ponto de vista da legalidade, porque o mérito é absurdo. Ele pretende divulgar o
PPA de maneira que contraria inteiramente o objetivo original da emenda da
Comissão, cancelando pontos acordados na Casa.

O Deputado Sérgio Miranda, por diversas vezes, abordou o assunto, e esta
Comissão já se posicionou a respeito do tipo de divulgação que deveria ser feita.
Agora, pretende-se alocar recursos do Ministério do Planejamento para esse fim.

Ora, Sr. Presidente, não vejo sentido nesse projeto de lei, que altera
emenda que a Comissão já discutiu e emendou. Nesses casos, o Executivo nem
deveria tê-lo enviado. Se a moda pega, emendas oriundas da Casa seriam alvo,
posteriormente, de projetos do Executivo, que viriam alterar ou cancelar dotações.
Isso não é salutar para a tramitação normal do Orçamento.

Vivemos momento em que esta Comissão está sendo desvalorizada. Esse
é um caso típico, não só no mérito. É um desrespeito à Comissão a forma com
que o Governo o está encaminhando, como aliás foi ontem, na sessão do
Congresso Nacional, a decisão tomada pelo novo Presidente, Senador Ramez
Tebet.

Esta Comissão tem o direito regimental de ser autora da redação final do
projeto da reformulação do PPA, que recebeu emendas positivas e, com a
competência do Relator Santos Filho, teve os destaques votados. O projeto não foi
votado sem emendas, porque foi emendado em plenário, nem teve um substitutivo
integral, porque, se assim o fosse, teria uma redação já pronta e acabada. Não
tendo ocorrido esses dois fatos, ele deveria forçosamente vir à Comissão. Admitir-
se-ia apenas que não viesse se houvesse acordo de todos os partidos, que não
houve. Portanto, a decisão do Presidente foi um desrespeito não só aos partidos
da Oposição, mas a esta Comissão, que tem a prerrogativa de ser autora da
redação final que deveria ser votada.

Esse projeto de lei tem o mesmo conteúdo, o travo, a orientação desastrosa
e inaceitável no mérito, mas também na maneira de o Executivo se relacionar com
assuntos já decididos por nossa Comissão.
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Por todas essas razões, Sr. Presidente, posicionamo-nos, com clareza,
contra esse projeto de lei, e acreditamos que ele não tem o menor sentido.

Para encerrar, a pauta de hoje é, em geral, extremamente amarga, pois traz
assuntos que não nos deixam à vontade. Inclusive há requerimento do Deputado
Gilmar Machado — S.Exa. não está presente —, já superado. Há, por exemplo, a
polêmica questão do aeroporto de Salvador, só deveria ser decidida com a Casa
cheia.

Talvez fosse o caso, Sr. Presidente, de fazer alteração na pauta, a fim de
que votássemos alguns requerimentos consensuais e deixássemos os restantes
para uma sessão com maior comparecimento de Parlamentares, porque, pelo
visto, estamos vivendo um day after  complicado, com uma pauta polêmica.

Chamo a atenção para o item I, exatamente o Projeto de Lei nº 10/2001, e o
item II, que traz a apreciação do Relator, Deputado José Carlos Aleluia, a respeito
do aeroporto de Salvador. Pelo que sei, Parlamentares de diversos partidos
gostariam de aprofundar o assunto com S.Exa. — que chamo de “Aleluz”, porque
nos traz a luz —, que, com certeza, receberá várias sugestões ao seu relatório.

Então, Sr. Presidente, quero deixar clara nossa posição contrária ao
primeiro item da pauta, o Projeto de Lei nº 10/2001. Sugiro que a pauta seja
simplificada, para que votemos os requerimentos consensuais, e que esperemos
um dia mais cheio, para debater os assuntos polêmicos ora colocados.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, já deliberamos
sobre a matéria na votação do Orçamento.

O Relator, Senador Amir Lando, havia acatado a transferência de recursos
na ordem de 20 milhões de reais para a Presidência da República, oriundos de
emenda de bancada da Comissão de Ciência e Tecnologia.

Argumentou o Deputado Sérgio Miranda, à época, que por se tratar de
emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia, os recursos dela oriundos não
poderiam ser transferidos à Presidência da República, embora isso já tivesse sido
acatado pelo Relator. S.Exa. então, retirou seu acatamento e devolveu os
recursos ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Já que os recursos haviam sido colocados na Comissão de Ciência e
Tecnologia e Comunicação, a emenda poderia muito bem ser destinada à área de
comunicação do Governo. Entretanto, não houve esse entendimento. A redação
da emenda também não foi feliz, vamos dizer assim, nesse sentido, e deliberou o
Relator, não o Plenário desta Comissão, que os recursos retornariam à Comissão
de Ciência e Tecnologia, para divulgação de pesquisa.

O Governo faz hoje a transferência dos recursos, que é regimental. Ele tem
o direito de fazê-lo. O Governo pretende, então, transferi-los para a intenção
original  da emenda apresentada à Comissão de Orçamento, que, por questão de
redação, não pode ser efetivada no Orçamento da União.

Portanto, não há nenhum impedimento. É uma matéria tranqüila para
votação. Entendo a posição contrária da Oposição, mas ela não se justifica mais.
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Naquele momento, sim, porque a redação da emenda não explicitou que os
recursos se destinavam à área de comunicação.

Agora, estamos pedindo a transferência desses recursos para a
Presidência da República, para a divulgação do Projeto Alvorada. Esta é a
intenção do Governo, para a qual pedimos o apoiamento dos Líderes da nossa
base.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Continua em discussão a
matéria. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira discutir, vou colocá-la em votação na
Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Sr. Presidente, quero

orientar a bancada rapidamente, até por que acabaram de chegar Deputados do
PT.

A explicação do Deputado Ricardo Barros, Líder combativo que admiramos,
reforça o meu argumento. Esta Comissão apreciou o assunto, à sua maneira e a
seu tempo, e tomou determinada decisão, seja por iniciativa do Deputado Sérgio
Miranda, seja pela de outro Deputado.

Portanto, o Governo, em respeito à Comissão, deveria acatar a decisão ou
quem sabe, esperar uma negociação consensual.

Por essa razão, oriento a bancada do PT a votar contra o projeto de lei.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra

para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – O Governo orienta o voto “sim”,

Sr. Presidente, e reafirma que a decisão quanto à destinação dos recursos foi do
Relator e, não, da Comissão. Não há nenhum vínculo dessa ação com aquela
referida.

Os recursos estão aprovados, existem, e o Governo pede a transferência
deles.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  – O PFL vota “sim”, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação na Câmara
dos Deputados.

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

Aprovado, contra os votos dos Deputados João Grandão, Gonzaga Patriota
e José Pimentel.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Peço verificação de votação,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Qual é o apoiamento de
V.Exa.?
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Há apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É insuficiente.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – São três; é suficiente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos fazer a

verificação.
Solicito à Senadora Marluce Pinto que faça a chamada dos Srs. Deputados.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  - Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Voto “sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Anivaldo Vale.

(Pausa.) Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.) Deputado Basílio Villani. (Pausa.)
Deputado Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – “Sim”.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Helenildo Ribeiro.
O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Voto com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado João Almeida.

(Pausa.) Deputado José Carlos Elias. (Pausa.) Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.)
Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.) Deputado Paulo Feijó. (Pausa.) Deputado
Paulo Mourão. (Pausa.) Deputado Roberto Rocha. (Pausa.) Deputado Romeu
Queiroz. (Pausa.) Deputado Sampaio Dória. (Pausa.) Deputada Zila Bezerra.
(Pausa.) Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – (Inaudível.) Voto
com o Relator.

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Divaldo Suruagy.
(Pausa.) Deputado Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – “Sim”.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado José Carlos Aleluia.

(Pausa.) Deputado Lael Varella. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO LAEL VARELLA – (Inaudível.) “Sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Luciano Castro.

(Pausa.)
Deputado Mussa Demes. (Pausa.) Deputado Neuton Lima. (Pausa.) Deputado
Osvaldo Coelho. (Pausa.) Deputado Paulo Braga. (Pausa.) Deputado Pedro
Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Voto com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Santos Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Voto com o Relator, Sr. Presidente.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Wilson Braga.

(Pausa.)
Titulares do PMDB: Deputado Antônio do Valle.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE  – Voto com o Relator, “sim”.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado João Matos. (Pausa.)

Deputado Jonival Lucas Junior (Pausa.) Deputado José Borba. (Pausa.) Deputado
José Chaves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – Voto com o Relator.
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A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Marcelo Teixeira. (Pausa.) Deputado Marçal Filho. (Pausa.) Deputado
Milton Monti. (Pausa.) Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.) Deputado Pedro
Novais. (Pausa.) Deputado Zé Gomes da Rocha. (Pausa.)

Titulares do PT: Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) Deputado João
Coser. (Pausa.) Deputado João Grandão. (Pausa.) Deputado João Magno.
(Pausa.) Deputado Jorge Bittar. (Pausa.) Deputado Pedro Celso. (Pausa.)
Deputado Virgílio Guimarães, “não”.

Titulares do PPB: Deputado Almir Sá. (Pausa.) Deputado João Leão
(Pausa.)  Deputado João Pizzolatti.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI – Voto “sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Márcio Reinaldo

Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – “Sim”, com o

Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – “Sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Roberto Balestra.

(Pausa.)
Titulares do Bloco PDT/PPS: Deputado Airton Dipp. (Pausa.) Deputado

Giovanni Queiroz. (Pausa.) Deputado Pedro Eugênio. (Pausa.)
Bloco PSB/PcdoB: Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.) Deputado

Gonzaga Patriota. (Pausa.) Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.)
Bloco PL/PSL: Deputado Cornélio Ribeiro. (Pausa.) Deputado Eujácio

Simões. (Pausa.) Deputado João Caldas. (Pausa.)
Titular do PV: Deputado Orlando Desconsi. (Pausa.)
Há algum titular do Bloco PSDB/PTB que não foi chamado?
Como vota o Deputado Anivaldo Vale?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Voto “sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Mais alguém do Bloco

PSDB/PTB?
Vou chamar os suplentes do Bloco PSDB/PTB. Deputado Armando Abílio.

(Pausa.) Deputado Augusto Franco. (Pausa.) Deputado Carlos Batata. (Pausa.)
Deputado Danilo de Castro. (Pausa.) Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)
Deputada Fátima Pelaes. (Pausa.)

Titular do PSDB: Deputado João Almeida, como vota?
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – “Sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Fernando Gonçalves.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GONÇALVES – Voto “sim”, com o

Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Josué Bengtson.

(Pausa.)  Deputado Juquinha.
O SR. DEPUTADO JUQUINHA – Voto “sim”, com o Relator.
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A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputada Lidia Quinan. (Pausa.)
Deputado Nilo Coelho. (Pausa.) Deputado Raimundo Gomes de Matos. (Pausa.)
Deputado Renildo Leal. (Pausa.) Deputado Ricarte de Freitas. (Pausa.) Deputado
Sérgio Barros. (Pausa.)

Como vota o Deputado Josué Bengtson?
O SR. DEPUTADO JOSUÉ BENGTSON – Voto com o Relator, “sim”.
O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO – Sra. Senadora, o Deputado Marçal

Filho vota “sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Osvaldo Coelho, como

vota?
O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO – Voto “sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Divaldo Suruagy,

como vota?
O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Voto “sim”, com o Relator.
O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Deputado Marcelo Teixeira

vota “sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado José Carlos Aleluia,

como vota?
(Intervenção inaudível.)
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO - Deputado Wilson Braga, como

vota?
(Intervenção inaudível.)
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Aracely de Paula,

suplente do PFL. (Pausa.) Deputado Átila Lins. (Pausa.) Deputado Claudio
Cajado. (Pausa.) Deputado Darci Coelho. (Pausa.) Deputado Francisco Garcia.
(Pausa.) Deputado Francisco Rodrigues. (Pausa.) Deputado Gerson Gabrielli.
(Pausa.) Deputado Gervásio Silva. (Pausa.) Deputado Ildefonço Cordeiro.
(Pausa.) Deputado José Carlos Coutinho. (Pausa.) Deputado José Thomaz Nonô.
(Pausa.) Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) Deputado Paes Landim. (Pausa.)

PMDB: Deputado Alceste Almeida.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA – Acompanho o voto do Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado João Matos, titular do

PMDB.
O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – “Sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Jonival Lucas Junior.
O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR – “Sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – “Sim”, com o Relator.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO - Deputado Marcelo Teixeira.
O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – “Sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUC E PINTO – Deputado Marçal Filho.
O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO – “Sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO – Deputado Milton Monti. (Pausa.)

Deputado Coriolano Sales. (Pausa.) Deputado Darcísio Perondi.
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – (Inaudível.) “Sim”, com o
Relator.

A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO - Deputado Eunício Oliveira.
(Pausa.)

Deputado Gastão Vieira.
O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA – “Sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Jorge Alberto.

(Pausa.) Deputado Osvaldo Reis. (Pausa.) Deputado Renato Vianna. (Pausa.)
Deputado Silas Brasileiro. (Pausa.) Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – “Sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO – Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA – “Sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO – O PMDB fechou.
Deputados do PT.
Algum titular não votou e está presente?
Chamarei os suplentes.
Deputado Carlito Merss. (Pausa.) Deputado João Paulo. (Pausa.) Deputado

José Pimentel. (Pausa.) Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.) Deputado Paulo Paim.
(Pausa.) Deputado Professor Luizinho. (Pausa.) Deputada Telma de Souza.
(Pausa.)

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ  – Deputado Almir Sá, do PPB, vota com o
Relator.

A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO – Deputado Almir Sá, com o
Relator.

Chegou o Deputado Roberto Balestra? (Pausa.)
Suplentes do PPB: Deputado Eliseu Moura. (Pausa.) Deputado   Enivaldo

Ribeiro. (Pausa.) Deputado João Tota. (Pausa.) Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – “Sim”.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO – Completou-se o PPB.
Deputado Paes Landim, como vota? (Pausa.)
Bloco PDT/PPS. Suplentes. Deputado Clementino Coelho.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – (Inaudível.) “Não”.
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO – Deputado Olímpio Pires.

(Pausa.) Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)
Bloco PSB/PCdoB. Deputado Agnelo Queiroz. (Pausa.) Deputado Givaldo

Carimbão. (Pausa.) Deputada Socorro Gomes. (Pausa.)
Bloco PL/PSL. Deputado Lincoln Portela. (Pausa.) Deputado Oliveira Filho.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO – “Sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Robério Araújo.
O SR. DEPUTADO ROBÉRIO ARAÚJO – Voto “sim”, com o Relator.
A SRA.  SENADORA MARLUCE PINTO  – Deputado Dr. Rosinha. (Pausa.)

Deputado Sampaio Dória. (Pausa.)
Atingimos o quorum , Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro encerrada a
votação e solicito à Senadora Marluce Pinto que apure o resultado.

Ao mesmo tempo, passo a Presidência ao Deputado Santos Filho. (Pausa.)
A SRA. SENADORA MARLUCE PINTO – Sr. Presidente, votaram “sim” 44

Srs. Deputados, votaram “não” 4 Srs. Deputados, abstenção: nenhuma. Total de
votantes: 48 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Declaro aprovado o Projeto
de Lei nº 10/2001, na Câmara dos Deputados.

São 11h22min. Daqui a uma hora, poderá ser pedida verificação em ambas
as Casas.

Item 2 da Pauta nº 16/2001.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, é preciso

colocar o projeto em votação no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em votação simbólica no

Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
 Aprovado.
Item 2 - Remanescentes da Pauta nº 16/2001.
Requerimento nº 10 de 2001, do Deputado Gilmar Machado, solicitando a

realização de audiência pública sobre o tema: Os Vetos ao Plano Nacional pelo
Direito à  Educação, com a presença da Sra. Camilla Croso Silva; do Presidente
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Sr. Carlos Augusto
Abicalil e do representante da União Nacional de Dirigentes Municipais de
Educação.

Está ausente o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, não sei se há

tempo hábil para a retirada do requerimento da Ordem do Dia de hoje, o que,
evidentemente, só pode ser feito pelo autor.

Entretanto, sei que houve encontro do Deputado com o Ministro Martus
Tavares e a vinda deste à Comissão de Educação. Também é do meu
conhecimento que o nobre colega queria aprofundar alguns aspectos com as
autoridades convidadas, mas desde a apresentação do requerimento, houve uma
evolução dos acontecimentos.

Portanto, mesmo sem a autorização formal do Deputado Gilmar Machado,
peço a retirada de pauta e o adiamento da votação do requerimento de S.Exa.
para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Virgílio
Guimarães, a Presidência acata a solicitação de V.Exa.

Item 3 - Remanescentes da Pauta nº 16/2001.
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Requerimento nº 11/2001, do Deputado João Caldas, solicitando
informações ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a alocação
de recursos para o Canal do Sertão, em Alagoas, no Orçamento Geral da União
para 2002.

O Relator não se encontra presente.
Vamos dar continuidade à pauta.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quero fazer

apenas uma observação sobre a matéria.
Creio que a Comissão não deve se ater a questões particulares, porque se

cada Parlamentar apresentar requerimento no sentido de resolver problemas da
sua base, teremos de votar milhares deles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Ricardo
Barros, tendo em vista a improcedência do requerimento, esta Presidência o
desconsidera.

Item 4 - Remanescentes da Pauta nº 16/2001.
 Requerimento nº 12/2001, do Deputado João Caldas, solicitando ao

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão a alocação imediata, no
Orçamento para 2002, de recursos para a construção do Hospital Geral de União
dos Palmares, em Alagoas.

Da mesma maneira, a Presidência desconhece esse requerimento, até pela
ausência do nobre Deputado.

Esclareço que esses requerimentos não voltarão à pauta.
Item 5. Requerimento nº 13/2001, do Deputado Alberto Goldman,

solicitando que seja convidado o Presidente da INFRAERO, Dr. Fernando
Perrone, para esclarecer a situação em que se encontram as obras do Aeroporto
de Salvador e sobre as irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas da
União.

Ausente o autor do requerimento.
Item 6. Requerimento nº 14/2001, do Deputado Sérgio Miranda, solicitando

que seja convidado o Dr. Sérgio Vale Aguiar Campos, do Departamento de
Ciência da Computação da UFMG, para participar de audiência pública com o Dr.
Renato Guerreiro, da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL.

O autor não se encontra presente. Fica prejudicado o requerimento.
Item 7. Requerimento nº 15/2001, do Deputado João Leão, solicitando que

a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização faça viagem de
reconhecimento ao Vale do Rio São Francisco, principalmente agora, nos 500
anos da sua descoberta.

Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que adie

a discussão do meu requerimento para outra sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Atendido o pleito de V.Exa.
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Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias:
Item 8. Subtítulo 23.695.0420.1615.0001 — Modernização da Infra-

Estrutura Aeroportuária em Salvador, na Bahia, e demais recursos federais
vinculados à obra da Unidade Orçamentária 51/2001 — EMBRATUR. Relator:
Deputado José Carlos Aleluia. Voto: pela autorização da execução da dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União de 2001, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo apresentado.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, o relatório

foi distribuído com antecedência.
Acatamos, na íntegra, as recomendações do Tribunal de Contas da União.

Nesse caso específico, o Tribunal exige garantias para o prosseguimento da obra,
ou seja, não põe em risco, em nenhum momento, o Erário, na medida em que a
construtora, os prestadores de serviço e as empresas terão que apresentar
garantias.

Portanto, meu voto é o seguinte:
“Como salienta a Decisão do Tribunal de Contas de nº 659/2001/TCU-

Plenário, as irregularidades apontadas na obra em tela não impedem a
continuidade da execução, desde que adotadas providências no sentido de exigir”
— aqui peço correção do singular para o plural — “das empresas contratadas a
apresentação de garantias, de modo a assegurar o ressarcimento à União de
eventuais prejuízos apurados em função do superfaturamento dos contratos. Tal
decorre dos benefícios que a obra dará ao Estado.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução da dotação
designada no Orçamento”.

Quero deixar claro que o aeroporto está funcionando de maneira precária.
Os desembarques internacionais são feitos em ônibus, embora existam fingers ,
para acesso à alfândega e à emigração. Portanto, o turismo na Bahia está
prejudicado.

Não divergi, em nenhum momento, das posições do Tribunal, que acato na
íntegra. Proponho que a obra seja reiniciada e  não se percam os recursos
consignados no Orçamento, para que se possa concluir concluí-la.

Portanto, a única retificação que eu faço ao relatório é a seguinte: onde está
"da empresa contratada", se colocaria "das empresas contratadas". Isso é
necessário para cobrir todos os contratos que apresentem algum tipo de
irregularidade apontada e só os que apresentem irregularidade apontada.

 É o relatório, Sr. Presidente, e o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Santos Filho) – Em discussão o relatório do

nobre Deputado José Carlos Aleluia.
 O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Peço a palavra para discutir,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Santos Filho) – Para discutir o relatório, com
a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, eu
compreendo o esforço Deputado José Carlos Aleluia, para que as obras do
Aeroporto de Salvador possam ser retomadas, até porque S.Exa. é defensor do
Estado da Bahia, que precisa de ter o aeroporto em pleno funcionamento, para o
turismo, para os negócios, para tanto atividades.

Mas, Sr. Presidente, nunca é demais repetir que a importância da obra em
si não justifica um outro aspecto, que é a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização ter uma atitude complacente com relação à execução da
obra e aplicação dos recursos.

Nesse caso, Sr. Presidente, não há ainda um relatório conclusivo sobre se
houve ou não prejuízo para o erário. Não há essa garantia ainda. Aliás, o prazo
pedido já está quase expirando. Está explícito aqui que não há uma conclusão
sobre se houve prejuízo ao erário. Inclusive, está dito “em caso de prejuízo
comprovado, encaminhar à Comissão”. Ora, Sr. Presidente, nós não podemos
chegar a esse ponto. Porque não — no mínimo uma atitude mais prudente —
aguardar o relatório conclusivo a respeito de algo tão decisivo? Quer dizer, se não
há sequer uma segurança de prejuízo direto, então, Sr. Presidente, eu creio que
não é esse o caminho que nós devemos adotar. Nós temos que procurar alguma
maneira de não penalizar o usuário, porque a suspensão de uma obra penaliza o
usuário. E a nossa intenção sempre deve ser de retomar a obra. Mas a maneira
de retomar a obra não pode se essa, de passar por cima dos indícios, das dúvidas
e até mesmo das irregularidades.

Eu vi o esforço Deputado José Carlos Aleluia, que preestabeleceu algumas
condições. Mas, francamente, eu já ouvi posicionamento semelhante inclusive de
outros Deputados da Bahia, de diversas bancadas. Não sei porque não estão
aqui.  Imaginava que estivessem. Quem sabe até temendo algum prejuízo
eleitoral… Mas, francamente, isso me parece no mínimo afoito por parte dessa
comissão. Seria uma atitude afoita por parte dessa Comissão atropelar um prazo
que está aí à vista.

Nós teremos já daqui a poucos dias um relatório conclusivo a respeito da
questão crucial, que é do prejuízo, da perda de recursos públicos.

Portanto, Sr. Presidente, em face disso, peço prudência, a fim de que nós
nem votemos esse relatório. E, em caso de haver insistência em votar, vamos
votar contra, vamos pedir ao Senadores que aqui estivessem que verifiquem isso.

Essa é a posição do nosso Partido. Inclusive, eu falo aqui também em
nome de um Deputado baiano, do Deputado Walter Pinheiro, Líder da nossa
bancada, que esteve aqui e pediu que eu transmitisse esse posicionamento. Essa
é a posição do PT, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Santos Filho) – Pois não, Deputado.
Com a palavra o nobre Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, recentemente

fui Relator de um projeto, aqui nesta Comissão, do metrô de Recife. Existia, pela
prudência dos auditores do Tribunal de Contas da União uma recomendação de
que não se poderia aprovar recursos para aquela obra, porque existia indícios de
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irregularidades. Eu, juntamente com a assessoria, debrucei-me sobre aquele
apontamento e constatei que as irregularidades eram de um pré-projeto de
engenharia. E para as obras desse projeto, havia 102 milhões de reais. Verifiquei
aqui, desde ontem, as recomendações do Tribunal de Contas da União não
apenas para essas obras do Aeroporto de Salvador, mas de tantos outros da
relação que chega a esta Casa. Eu acredito que o Tribunal tenha obviamente

Eu acredito que o Tribunal tenha, obviamente, que fazer essas
recomendações. Nós temos de estudar processo por processo e não prejudicar
um obras em andamento. O relatório do Deputado José Carlos Aleluia resguarda,
com muita prudência, o direito do erário público não ser desviado em razão da
recomendação do Tribunal de Contas da União.

Entendo a preocupação dos membros desta Comissão em não aprovar
recursos para obras com indícios de irregularidades. No entanto, o meu voto, pelo
PSB, é favorável ao parecer do Deputado José Carlos Aleluia, pelas
recomendações nele constantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Para discutir, com a
palavra o nobre Deputado João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, lerei uma parte do
relatório do Tribunal de Contas da União, que diz que podem ser liberados os
recursos, desde que sejam oferecidas garantias:

É inegável que a conclusão das obras do
Aeroporto Luís Eduardo Magalhães possui relevantes
interesses econômico e social para o povo da Bahia,
pois que é um dos principais alavancadores da
economia baiana.

O   PPB encaminha  o voto “sim” ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, fomos

surpreendidos com a  discussão desse projeto. Esperávamos que antes fosse
discutido e votado o requerimento do Deputado Alberto Goldman,  para que
comparecessem a esta Comissão os Conselheiros do Tribunal de Contas da
União para explicar-nos essa nova modalidade que pretende implantar, que
permite às empresas infratoras prosseguirem executando as obras, mesmo com
indícios de irregularidades.

Sr. Presidente, há também requerimentos do Deputado Sérgio Miranda,
sobre outro assunto, e do Deputado João Leão, que se refere à Vale do Rio Doce.
Não entendo por que foram colocados de lado e passou-se a discutir o do
Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, apenas
para não perder a oportunidade de esclarecer, eles não foram deixados de lado
pela Mesa. Os nobres Relatores não se encontravam no momento em que seriam
discutidos. Como o ilustre  Deputado Sérgio Miranda já está presente, o seu
requerimento será discutido posteriormente.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, muito obrigado pelo
esclarecimento.

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

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS –  Um momento, Deputado, ainda
não concluí minha intervenção.

Sr. Presidente, não concordo com a possibilidade, cogitada no parecer do
Deputado José Carlos Aleluia, de a empreiteira concluir a obra se apresentar
garantias bancárias. Primeiro há que sanar as irregularidades.

Em face disso, aprovo o requerimento do Deputado Alberto Goldman pela
vinda a esta Comissão do Presidente da INFRAERO e dos membros do Tribunal
de Contas da União para nos prestarem esclarecimentos sobre aquela obra.

Sr. Presidente, não concordamos com o parecer do Deputado José Carlos
Aleluia, embora reconhecendo que S.Exa. é um dos Parlamentares mais
conceituados desta Casa. Poderíamos até concordar, se as informações do
Tribunal de Contas e do Presidente da INFRAERO fossem satisfatórias.

Peço a V.Exa. que, para não atropelar os trabalhos, vote antes o
requerimento do Deputado Alberto Goldman e os requerimentos dos itens 6 e 7,
que, obviamente, precedem o item 8.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE  (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, apresentei

requerimento para que fossem convidados a comparecer a esta Comissão o
Presidente do Tribunal de Contas da União e o Ministro Ubiratan Aguiar. Este
pode ser mantido, até porque não consta da pauta. Porém, o requerimento de
convite do Dr. Fernando Perrone, Presidente da INFRAERO, talvez seja
desnecessário. Não vamos discutir o caso específico daquela obra, o problema é
de metodologia. Quanto à metodologia é que tenho algumas dúvidas. Neste
sentido, seria bom que os Ministros viessem à Comissão para debater conosco o
assunto. No caso específico do Dr. Fernando Perrone, acho que sua vinda é
desnecessária e retiro o requerimento.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência
esclarece ao nobre Deputado Alberto Goldman que já foram expedidos ofícios ao
Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Souto, e aos
demais Ministros mencionados por V.Exa.

Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, nós estamos

assistindo nesta Comissão à adoção de uma sistemática diferente. Foi-nos dito
que seria fundamental a presença do Presidente do Tribunal de Contas da União
nesta Comissão para discutir as novas iniciativas e a nova metodologia, inclusive
no que diz respeito a se solicitar das empresas garantias extraordinárias, não
previstas no contrato, para que a obra continue. Isso é muito estranho, porque, a
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partir do momento em que o Tribunal de Contas pede garantias para essas obras,
está indiretamente dizendo que há irregularidades. Se estivesse tudo bem, tudo
em ordem, tudo correto, não haveria necessidade de pedir garantias.

Sr. Presidente, nobres pares, precisamos aprofundar o debate sobre essa
nova metodologia, que poderá ser ou não adotada pela Comissão, poderá ou não
ser uma atitude buscando a execução de obras com irregularidades.

Precisamos discutir melhor a possibilidade, cogitada no parecer, de
possíveis irregularidades na execução das obras serem compensadas com o
oferecimento de garantias extraordinárias, não previstas no contrato. Tenho
dúvida se esta é a melhor  solução. É preciso saber se as garantias ofertadas
realmente cobrem os vícios encontrados no contrato e considerar a hipótese de
não cobrirem. Podemos ter vícios identificados pelo Tribunal de Contas que não
serão sanados com o oferecimento de garantias.

Por isso, Sr. Presidente, acredito que não deveríamos votar este projeto
neste momento, porque, da forma como está, sem o amadurecimento da
discussão do assunto, o PMDB votará contra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Para discutir, concedo a
palavra ao nobre Deputado Eujácio Simões.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos vendo a apreciação do relatório do Tribunal de Contas da
União com relação às obras do aeroporto de Salvador. Falar da importância
daquele aeroporto para o Estado da Bahia é desnecessário, uma vez que é um
grande destino turístico e por certo se ressente muito da não-conclusão das obras.

Por outro lado, Sr. Presidente, verificamos que inúmeros outros relatórios
do Tribunal de Contas da União foram aprovados nesta Comissão sem qualquer
preocupação em dar garantias no caso de indícios de irregularidades, apesar de
aqui já ter chegado esse relatório inovador.

Vejo, na verdade, uma preocupação muito grande, possivelmente numa
atitude partidária, de prejudicar o Estado da Bahia, que não pode  ficar à mercê da
prorrogação de uma decisão, porque é um obra importante para o seu
desenvolvimento.

Está caracterizado que o Tribunal constatou indícios e não irregularidades e
determinou que em sessenta dias se apurassem em detalhes essas possíveis
irregularidades e estabeleceu que as empresas contratadas dessem fiança
bancária e caução, para que as irregularidades, se confirmadas, pudessem ser
reparadas. Mas alguns partidos tentam fazer disso um cavalo de batalha e
prejudicar o nosso Estado.

Peço aos nobres pares que se isentem desse tipo de conotação. Vejam que
há um avanço no Tribunal de Contas da União para mudar e estabelecer uma
jurisprudência para garantir o ressarcimento ao Erário. Isso é uma coisa
inovadora. Vamos exigir essa posição do Tribunal em relação a outras obras — a
não ser que determinados Deputados desta Comissão não queiram que esse
critério venha a ser adotado pelo Tribunal de Contas da União em relação a outras
obras.
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Por isso, Sr. Presidente, na condição de Líder do PL nesta Comissão,
encaminho o voto favoravelmente ao parecer do Relator e peço aos nobres pares
que permitam possa prevalecer a sensatez e o bom senso porque estamos
avançando nessa questão de obras com possíveis irregularidades.

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao
Deputado João Magno para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, reconhecemos perfeitamente que as obras de modernização do
aeroporto de Salvador são uma necessidade daquele Estado e — por que não? —
de nosso País. Muita coisa já foi realizada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, concedi a
palavra a V.Exa. para uma questão de ordem, não para discutir. Para discutir há
outros Deputados inscritos anteriormente

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Solicito a V.Exa. que me inscreva
para discutir o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Pois não, Deputado. O
Deputado Sérgio Miranda também pede para ser inscrito.

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz para discutir.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, falar em obra

superfaturada neste País não é novidade. Com certeza a Bahia precisa do seu
aeroporto, como outros Estados. Mas a Secretaria de Controle Externo da Bahia
afirma existirem fortes indícios de danos por superfaturamento, pela prática de ato
antieconômico. Como exemplo de possível superfaturamento o Ministro Relator
Ubiratan Aguiar cita o caso do Edifício Garagem, que teve seu custo inicial
estimado em 1 milhão 150 mil reais e depois foi recontratado pela OAS por 11
milhões de reais.  De 1 milhão 150 mil para 11 milhões, só no Edifício Garagem.

Sr. Presidente, esta Casa não pode autorizar a liberação de recurso antes
que o Tribunal proceda às investigações. Não vou discutir o mérito da importância
da obra, mas não pode. Esta Casa não pode fazer isto. Esta Comissão não tem o
direito de fazer isto. E o Tribunal, muito menos, de mandar um parecer anárquico
para esta Casa. O Tribunal de Contas não tem o direito de rasgar o seu próprio
papel de órgão fiscalizador auxiliar do Congresso Nacional.

O PDT vota contra, Sr. Presidente, com vergonha de ver uma matéria
dessa sendo votada hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra, para
discutir a matéria, o nobre Deputado Jonival Lucas Junior.

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR – Sr. Presidente, quero que fique claro
para o Plenário da Comissão que não queremos prejudicar as obras do aeroporto
da Bahia. Não queremos que as obras continuem paradas. É claro que queremos
ter um aeroporto preparado para receber bem os turistas. É claro que queremos o
desenvolvimento da Bahia. Mas não podemos desprezar o fato de que o Tribunal
de Contas acusou a possível existência de irregularidades na execução da obra.
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Solicitamos à Presidência desta Comissão que convide o Ministro Ubiratan
Aguiar para nos esclarecer os pontos em que o Tribunal de Contas acha que pode
haver irregularidades na obra.

Não se trata de uma posição político-partidária, queremos apenas que a
situação seja esclarecida e que a obra seja concluída, mas com moralidade, com
todos os pontos discutidos e definidos pelo Tribunal de Contas da União.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra a Deputada

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, estou há seis

anos nesta Comissão. Em outras oportunidades votamos projetos referentes a
obras que tinham problemas apontados pelo Tribunal de Contas da União.

Pergunto ao Relator, para esclarecer à Nação brasileira, se essa obra terá
um custo maior se for paralisada pelas investigações ou se continuar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputada, V.Exa.
está discutindo a matéria, a palavra foi-lhe concedida para formular uma questão
de ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Não estou discutindo, estou
perguntando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não, V.Exa. está com a
palavra para formular uma questão de ordem. Há seis Deputados inscritos para
discutir o parecer.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – A questão de ordem é para um
esclarecimento, Sr. Presidente. Não estou discutindo, estou perguntando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não, Deputada, senão vou
prejudicar os seis Deputados que estão inscritos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Desculpe, Sr. Presidente, mas
esse era um acordo desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Eu entendo, mas aí não há
uma questão de ordem para a Mesa, nobre Deputada, solicito a compreensão de
V.Exa. Tenho seis oradores inscritos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Está certo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Eu inscrevo V.Exa. Faça

uma interpelação ao nobre Relator, que se encontra presente. Depois V.Exa. pode
discutir a matéria.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – V.Exa. tem razão. Obrigada,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra, para
discutir o parecer, o nobre Deputado Félix Mendonça, para discutir.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, já aprovamos
vários projetos na mesma circunstância. Esta situação não é nova, a não ser pela
exigência de garantia complementar, com fiança bancária, para que a obra não
fique parada, para não prejudicar os usuários e mesmo para evitar um custo
maior.
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O que se pretende é possibilitar o prosseguimento da obra. Já assistimos a
mais de seis casos nos quais o Governo se comprometeu a sanar as
irregularidades. Isso aconteceu, por exemplo, com o Estado do Mato Grosso.
Aprovamos essa mesma sistemática e o Governo Estadual garantiu que cumpriria
a parte irregular, comprometendo-se a fazer a complementação. Aqui, não. Aqui o
Tribunal é mais drástico, até porque o Governo da Bahia não daria para ninguém
essa garantia. Aqui o Tribunal foi mais incisivo, exigindo uma garantia bancária
para o prosseguimento da obra, complementar, além das garantias contratuais.

 Portanto, está-se acrescendo, criando-se essa sistemática para, de agora
em diante, só aprovarmos projetos, no caso de obras paralisadas por indícios de
irregularidades — não são obras inacabadas, mas interrompidas — quando
houver garantia bancária.

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

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Entendemos que devemos votar
o projeto, primeiro, para não prejudicar a Bahia; segundo, para que as obras
tenham uma garantia real; e, terceiro, para que o prejuízo da obra não aumente
com a sua paralisação.

Por isso, nosso voto é favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Deputado João Magno, para discutir.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.

Senadores, a Decisão nº 659 traz algumas questões de grande relevância para o
verdadeiro papel desta Comissão. Trata-se de uma obra muito importante para o
Estado da Bahia, que deve ser concluída. Mas precisamos agir com um mínimo de
prudência e respeito para com o nosso papel, para não permitir que fatos como os
que foram trazidos aqui — não só pelos indícios de irregularidades — constituam
uma prática normal na execução do Orçamento da União. Precisamos questionar
e até mesmo impedir que isto aconteça.

Portanto, reforço aqui que devemos ter prudência, um mínimo de paciência,
aguardar o relatório conclusivo, pois o prazo para a sua apresentação ainda não
se esgotou, para, aí sim, darmos o nosso parecer final, liberando recursos para o
prosseguimento da obra. Antes disso, a liberação dos recursos será uma atitude
errada e lesiva à sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre
Deputado Sérgio Miranda, para discutir a matéria.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, ontem esta Casa
recebeu o Presidente do Tribunal de Contas da União, acompanhado de um de
seus Ministros. A reunião, feita na Presidência da Casa, foi bastante produtiva.
Discutimos  obras irregulares. O Tribunal de Contas se comprometeu com a
Comissão — considero isto muito importante — no sentido de que os seus
pareceres sobre as obras irregulares teriam de ser conclusivos. Ou seja, o
Tribunal de Contas, como um órgão auxiliar do Poder Legislativo, teria a obrigação
de ajudar o Poder Legislativo emitindo pareceres conclusivos. Um parecer
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conclusivo do Tribunal de Contas, alicerçado na opinião dos seus técnicos, daria
elementos suficientes para que a Casa decidisse. É verdade, o Congresso
Nacional pode decidir contra um parecer. Nós podemos ter nossa própria opinião
sobre determinados fatos. Mas — esta é a tese —  só poderemos dar uma opinião
clara sobre um processo alicerçados, baseados em parecer conclusivo do Tribunal
de Contas.

Sr. Presidente, chamo a atenção para a declaração de voto do Ministro
Adylson Motta, que tem se destacado naquela corte pela sua postura firme,
correta, tem sido um dos Ministros mais brilhantes que esta Casa enviou ao
Tribunal de Contas da União. S.Exa., no seu voto, levanta algumas questões. Diz:
“É indiscutível a importância da conclusão do Aeroporto Internacional de Salvador
para a sociedade. No entanto, é fundamental que esta Corte se pronuncie
conclusivamente sobre os indícios de irregularidades já levantadas nos autos, que
merecem um tratamento célere e preferencial pela CECEX/Bahia. Porque, além
de irregularidades graves, com indício de superfaturamento e prática de atos
antieconômicos, surgiram, em uma nova fiscalização, outras irregularidades:
atualização indevida dos valores contratados; majoração do preço dos canteiros
de obra; continuidade da execução da obra, em detrimento do que reza o art. 14
da Lei Orçamentária; reajustamento irregular.”

Sr. Presidente, tudo o que nós fazemos aqui surge como precedente. Se
não respeitarmos a opinião abalizada do Tribunal de Contas, vamos abrir um
precedente para desqualificar a opinião daquela corte. Mesmo partindo do
pressuposto, que eu admito, de que não temos a obrigação de votar de acordo
com  a decisão do TCU, nós não poderíamos votar nenhum desses processos
sem estarmos de posse de um parecer conclusivo do Tribunal. Faltam poucos dias
para esse parecer ser emitido. Qual o motivo dessa pressa? Por que não aguardá-
lo?

Sr. Presidente, apelo a todos os colegas da Comissão de Orçamento para
que suspendamos a discussão e, principalmente, a votação desse projeto, e
aguardemos o parecer conclusivo do Tribunal de Contas da União. De posse  do
parecer conclusivo, deveríamos ter um outro relatório.

Eu não tenho opinião clara sobre essa nova metodologia utilizada pelo
Ministro Ubiratan Aguiar segundo a qual é suficiente, para precaver-se de futuros
prejuízos, uma caução feita através de títulos públicos. Aí, Sr. Presidente, nós
estaremos extraindo do processo todas as questões éticas.

Na Decisão nº 659, do Tribunal de Contas, no seu Ponto 832, está escrito
que “essa Corte de Contas está adotando as providências necessárias com vistas
ao saneamento das irregularidades, objetivando a prolação, por este Tribunal, de
decisão conclusiva sobre o tema no prazo de sessenta dias.”

Portanto, a tese que deixo à disposição dos nobres colegas é de que
votemos o projeto apenas depois de recebermos um parecer conclusivo do
Tribunal de Contas. Proponho que seja suspensa a votação. Podemos até manter
a discussão, no aguardo desse parecer conclusivo.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho)- Com a palavra o nobre
Deputado Dr. Rosinha, para discutir a matéria.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Congressistas, há pouco a Deputada Laura Carneiro suscitou uma questão de
ordem formulando uma simples pergunta: dá mais prejuízo a obra parada ou a
injeção de mais recursos? Esse discurso era feito no caso da obra do TRT de São
Paulo, que criou o Juiz Lalau, aquele que acumulou riqueza de maneira irregular e
corrupta. Não podemos entrar nessa lógica. Devemos apurar o que está
ocorrendo na obra antes de injetarmos nela mais recursos que possam ser
desviados.

No primeiro processo o Tribunal de Contas da União utilizou a seguinte
expressão: “tendo em vista a prática de irregularidades graves, com indício de
superfaturamento e prática de ato antieconômico”. Mesmo após esse parecer,  as
obras continuaram.

No segundo processo, novamente o Tribunal de Contas asseverou: “são
apontadas novas irregularidades consideradas graves pela equipe de auditoria,
dentre as quais destaco algumas, como, por exemplo, a majoração dos preços do
canteiro de obra, o reajustamento irregular de preços de itens da planilha
orçamentária referente a serviços novos”, e inúmeras outras, que não vou
enumerar, porque estão no relatório do Tribunal de Contas.

Ou seja, a pergunta, pura e simples, feita pela nobre Deputada — se dá
prejuízo injetar mais dinheiro ou deixar a obra parada, inacabada — eu posso
responder. Paralisar a obra, apurar e punir os responsáveis, representará um
prejuízo muito menor do que continuar a obra sem apurar as irregularidades e nela
injetar mais dinheiro, como se pretende fazer.

Recentemente a CPI das Obras Inacabadas foi à Bahia justamente para
observar as obras do Aeroporto Internacional Dois de Julho. Lá ouviu-se todo
mundo, menos o motivo de a obra estar inacabada. E a CPI está se findando, sob
a acusação de alguns Deputados terem pedido propina para não investigar várias
obras, dentre as quais essa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Conclua, nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA  – Sr. Presidente, na página 3 do avulso

distribuído temos uma nítida recomendação do Tribunal de Contas que diz o
seguinte: “...apresente relatório conclusivo no prazo de trinta dias.” No prazo de
trinta dias eles apresentarão um relatório conclusivo sobre a obra. O prazo de
trinta dias expira agora no dia 29, daqui a três dias. E nós, apressadamente,
vamos aqui votar um relatório, dando um parecer favorável ao prosseguimento de
uma obra cheia de suspeitas? O Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar
desta Casa,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Peço a V.Exa. que conclua
sua intervenção, nobre Deputado. V.Exa. já ultrapassou em dois minutos o tempo
concedido a todos os Parlamentares. Ainda temos sete inscritos.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – ...afirma que apresentará relatório
conclusivo no prazo de trinta dias, que vence daqui a três dias. Portanto nós, do
Partido dos Trabalhadores, votaremos contra o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre
Deputado Walter Pinheiro, na condição de Líder do Partido dos Trabalhadores.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados e Senadores, é óbvio que esta obra é de suma importância para o
Estado da Bahia, como o seria para qualquer outro Estado, Deputado Nilo Coelho.
Obras desse tipo aconteceram no País inteiro. Os aeroportos passaram por um
processo de transformação, de adaptação à nova realidade, de ajuste ao
crescimento da demanda, que, acredito, deve crescer bastante agora. Por conta
dos últimos fatos, o Brasil pode passar a ser um ponto de atração turística bem
maior, fazendo-se necessária, portanto, uma estruturação dos nossos aeroportos.

Mas não podemos, em nome dessa necessidade, inclusive da necessidade
de reparar aquele absurdo que é uma parte do aeroporto de Salvador
abandonada, fechar os olhos a possíveis graves irregularidades. Poderíamos até
usar a expressão que Caetano Veloso usa em uma de suas músicas: ainda em
construção e já é ruína. Obviamente que todos têm interesse na conclusão da
obra, mesmo os Parlamentares de outros Estados sabem que é importante a
conclusão daquela obra, mas que não se pode dar a qualquer preço, muito menos
por este preço.

Aqui, Sr. Presidente, está muito claro, a auditoria aponta outras
irregularidades, não indicadas no processo original do TCU: atualização indevida
com base na variação cambial dos valores de convênio; majoração de preços de
canteiros de obras, passando a equivaler algo em torno de 2,2% do valor total do
contrato, sendo que essa majoração foi na ordem de 100% do canteiro — diria
que isso não é mais um canteiro, é uma obra inteira —; reajuste irregular de
preços de itens de planilha orçamentária referente a serviços novos, inclusive,
equipamentos; pagamento irregular, destinado à empresa OAS, relativo a itens
subempreitados, a exemplo de escadas rolantes, elevadores, pontes de
embarque, esteiras de embarque e outras coisas mais; compra de itens novos por
preço superior à cotação realizada ou sem realização de cotação. São itens
gravíssimos, Sr. Presidente.

Esta Casa está vivendo um momento de debates e embates em torno da
CPI das Obras Inacabadas. Esta Comissão já experimentou esse mesmo
problema envolvendo liberação de recursos par ao TRT de São Paulo. Estamos
diante de uma obra que tem irregularidades apontadas, posições assumidas pelo
Tribunal de Contas. Não podemos, em hipótese alguma, de forma açodada, liberar
recursos para essa obra sem que essas exigências sejam cumpridas, respondidas
e superadas. O próprio Tribunal de Contas, quando passa para o Congresso a
responsabilidade, diz que devem ser adotadas todas as medidas que busquem o
saneamento das irregularidades apontadas. Sanear as irregularidades não
significa, Sr. Presidente, liberar mais recursos. Não significa, neste exato
momento, liberar a obra.
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Quero ler um item importante do relatório do Ministro Ubiratan Aguiar, o de
número 5: “Devido ao elevado número de indícios de irregularidades registrado,
avaliar a pertinência de acompanhar a etapa final da obra, mediante inspeções e
diligências por este Tribunal.” O Tribunal já admite que, se houver a continuidade
da obra, mesmo na continuidade da obra, faz-se necessária uma permanente
diligência para ver se a obra não tem irregularidade. É admitir, inclusive, Sr.
Presidente, que liberaremos recursos para uma obra em que os indícios não foram
efetivamente solucionados, muito menos as irregularidades apontadas. Portanto,
aguardar o novo relatório, buscar nesta Casa — e aí gostaria de contar com o
empenho de todos os partidos — os caminhos a serem trilhados para a superação
dessas irregularidades e, posteriormente, para a liberação, por meio de votação
nesta Casa, dos recursos necessários à conclusão da obra. Sem esse
procedimento seria caminhar na direção de ampliar as irregularidades e jogar para
debaixo do tapete a sujeira.

Espero que a Comissão tenha, como tem tido, Sr. Presidente, uma conduta
responsável também neste caso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre

Líder Rubens Bueno, do PPS.
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO – Sr. Presidente, senhores membros

da Comissão Mista de Orçamento, hoje, ao abrir o jornal O Estado de S.Paulo , vi
uma extensa matéria mostrando os números do superfaturamento da obra do
Rodoanel de São Paulo. Uma obra calculada em 330 milhões está custando hoje
580 milhões de reais. Apenas por um viaduto dessa obra do Rodoanel em São
Paulo, estimado em 25 milhões, já estão sendo pagos 50 milhões de reais.

Nós temos vários indícios e muitas suspeitas da pressão desse jogo do
poder econômico dentro desta Casa, tanto é verdade que se tentou desde o início
desestimular a CPI das Obras Inacabadas. E está aí o resultado: suspeita de
extorsão, suspeita de intervenção de poder das empreiteiras dentro da CPI. E
temos, neste momento, mais uma reportagem divulgada pelo jornal O Estado de
S. Paulo  mostrando o superfaturamento nas obras do Rodoanel.

E, agora, Sr. Presidente, ao passar os olhos no relatório do Tribunal de
Contas da União, vejo que a equipe de auditoria do Tribunal considerou graves
seis pontos das obras do aeroporto de Salvador. Então, acho que cabe a cada um
de nós pedir a V.Exa., com todo respeito que merece desta Casa, a suspensão da
votação desse projeto enquanto aguardamos o efetivo julgamento do Tribunal de
Contas da União, para que possamos depois sanear a questão administrativa e as
irregularidades das obras do aeroporto de Salvador.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Se V.Exa. me permitir, vou
conceder-lhe a palavra depois, pois a decisão que vou tomar talvez não agrade a
V.Exa.
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Esta Presidência, tendo em vista as sérias dificuldades que estamos tendo
neste momento e, principalmente, os expedientes encaminhados ontem pelo
Tribunal de Contas da União, solicita a compreensão do Deputado José Carlos
Aleluia e de todo o Plenário para que possamos retirar o projeto de pauta para
discuti-lo posteriormente.

Solicito a V.Exa., como Relator, que mantenha entendimento com as
Lideranças dos demais partidos para atendermos o solicitado pelo Tribunal de
Contas da União e retornaremos com a matéria para votação em data posterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - V.Exa. está com a palavra,
nobre Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, eu
pretendo requerer a retirada de pauta, mas quero que aprovemos o requerimento
de convocação dos Ministros, para que as coisas sejam esclarecidas. O que eu
não aceito é protelação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Informo a V.Exa. e ao
Plenário que já foram encaminhados expedientes ao Presidente do Tribunal de
Contas da União, Ministro Humberto Souto, e ao Ministro Ubiratan Aguiar — a
data fixaremos agora — para que venham a este plenário e nos forneçam as
informações necessárias com relação ao projeto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Quero dizer que nós
vamos pedir verificação, na próxima votação, até que venham os Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nós fixaremos a data,
nobre Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, quero saber se o
Presidente da INFRAERO vai ser convidado para vir aqui nos prestar
esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não, nobre Deputado, a
não ser que V.Exa. o requeira. O nobre Deputado Alberto Goldman retirou o
requerimento de convocação do Presidente da INFRAERO, Sr. Fernando Perrone.
Se V.Exa. assim o pretender, terá de formalizar um novo requerimento, e esta
Presidência irá analisá-lo, submetendo-o ao Plenário, em reunião posterior.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Nós formalizaremos então o
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o nobre
Líder Geddel Vieira Lima.

O SR. DEPUTADO GEDDEL VIEIRA LIMA – Sr. Presidente, peço a
palavra rapidamente como Líder até para corroborar a posição exposta pelo
Deputado José Carlos Aleluia, que com sua habitual acuidade definiu o sentimento
de todos.

Tenho absoluta convicção de que esta Comissão, bem como o Congresso
Nacional e o povo da Bahia e de outros Estados que têm obras que se encontram
nessa situação por terem sido identificados indícios de irregularidades em
inspeção do Tribunal de Contas da União, desejam que os problemas sejam
solucionados. No momento em que o País clama — e o Deputado José Carlos
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Aleluia é uma dessas vozes — por moralidade, por seriedade, por transparência
nas obras públicas, acho que seria um risco muito grande a Comissão Mista de
Orçamento, o Congresso Nacional aprovar essa matéria sem ouvir as pessoas
que podem dar esclarecimentos a respeito dessa obra importante que se realiza
na Bahia.

Portanto, apelo a V.Exa., já que o sentido não é de procrastinação, mas de
resolução do problema, que submeta a matéria a votos já nesta sessão,
exatamente para evitar o protelamento dessa questão, até porque a posição do
PMDB é muito clara no sentido da votação dessa matéria assim que sejam
ouvidos aqueles que possam prestar esclarecimentos — o Presidente do Tribunal
de Contas da União, Ministro Humberto Souto, o Ministro Ubiratan Aguiar e o
Presidente da INFRAERO, evidentemente, cujo depoimento é fundamental para
esclarecer o que está ocorrendo nessa obra.

Como o desejo do Deputado José Carlos Aleluia coincide com o nosso, que
é o de não protelar, de não postergar, de não atrasar a deliberação a respeito
desse assunto, apelo a V.Exa. que acate o requerimento do Deputado Alberto
Goldman, subscrito também pelo PMDB, no sentido de que se vote logo a oitiva
do Presidente da INFRAERO, assim demonstrando a todos que o que nós
queremos é transparência e não protelar a matéria.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, quero lembrar
que eu havia retirado o requerimento em relação à INFRAERO. Evidentemente, se
houver consenso, não há nenhum problema em que ele permaneça. Mas o que eu
acho importante é que se mantenha de fato o que V.Exa. acolheu de ofício, um
requerimento de convite ao Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Humberto Souto, e ao Ministro Ubiratan Aguiar. Isso é fundamental porque, de
fato, existe uma proposta absolutamente inovadora. Ela pode ser boa ou não.

Reconheço que o processo que estamos adotando até agora é muito
discutível. Se tivermos uma obra que pode gerar resultados para a sociedade,
faltando 1%, 2% ou 5% para a sua conclusão, identificada uma irregularidade,
prejudica-se a sociedade em muito mais do que se pretendeu defender.

Precisamos usar um pouco a inteligência ao invés de usarmos uma fórmula
matemática burra para impedir o andamento de obras. No ano passado, já
tomamos algumas medidas no sentido de se evitar o bloqueio de obra, porque não
existe obra irregular, o que existe é contrato irregular. Fizemos isso e demos um
passo adiante. Agora, precisamos dar outros passos adiante.

Aqui dizem  que 80% da obra está pronta. Quais serão os prejuízos se
cancelarmos o contrato e tivermos de reiniciar as obras? Isso precisa ser avaliado.
 Não me parece que possamos votar esta matéria. Cumprimento o Deputado José
Carlos Aleluia que teve sensibilidade para perceber isso quando leu o parecer do
Tribunal de Contas, que diz: “no caso de entender conveniente e oportuna a
continuidade”. Sempre entendemos conveniente e oportuna a obra, caso contrário,
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ela não estaria no Orçamento, aprovado pelo Congresso Nacional. Ela é sempre
necessária, oportuna e fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) -  Encerre, por favor,
Deputado Alberto Goldman, porque a matéria já foi, inclusive, retirada de pauta.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Como sei que V.Exa. vai
encerrar a lista de oradores, não serei chamado para falar. Então, gostaria de
deixar clara minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Submeto ao Plenário a
proposição feita pelo nobre Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB, e
acolhida pelo nobre Deputado Alberto Goldman, para que aproveitássemos aquele
expediente que já estava aqui e convidássemos também o Presidente da
INFRAERO.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER – Peço a palavra pela ordem, falando
pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) -  Estou submetendo o
requerimento do Deputado Alberto Goldman à votação.

Os Srs. Deputados que concordem com o requerimento do nobre Deputado
Alberto Goldman, convocando o Presidente do Tribunal de Contas Humberto
Souto, o Ministro Ubiratan Aguiar e o Presidente da INFRAERO, permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

 Aprovado.
Os Srs. Senadores que concordam com a proposta permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
 Aprovado.
Esta Presidência vai estabelecer contatos a partir de hoje com o Presidente

do Tribunal de Contas da União e com o Presidente da INFRAERO para que
possamos fazer essa audiência pública na próxima terça-feira às 15h30min,
porque não podemos protelar a discussão desta matéria.

Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado João Almeida, Líder do PSDB.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – V.Exa., com sua sabedoria

costumeira, já respondeu minha pergunta.
Entretanto, saliento que essa obra é da maior importância, fundamental,

para a Bahia. É lamentável que ela esteja paralisada e, ainda mais, que tenha sido
paralisada daquela forma. Dá para sentir as estruturas que foram construídas se
degradando. Não tiveram o menor cuidado de, pelo menos, preservar o que está
feito.

Mas é verdade, Sr. Presidente, que o relatório apresentado pelo Tribunal de
Contas está pleno de indicativos de irregularidades. Cabia ao Tribunal de Contas
aprofundar-se na investigação e sanar de uma vez por todas o problema. A
solução que ele nos apresenta não é satisfatória. Efetivamente, cria para nós um
embaraço. O Deputado José Carlos Aleluia, muito diligentemente e querendo que
se resolva a situação, propõe a adoção do parecer do Tribunal. Entretanto,
queremos que o assunto seja esclarecido na sua totalidade.
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De modo que parece perfeita a decisão que V.Exa. tomou, e o Plenário
admitiu, de convocar o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Relator
responsável pela matéria, e o próprio Presidente da INFRAERO, para que S.Exas.
possam nos indicar um caminho ou para garantir que se acelerem lá as
providências, para que aqui possamos decidir sobre a matéria com mais
tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) –  A Presidência agradece
ao nobre Líder do PSDB.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) -  Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Havia um requerimento de minha

autoria que não foi votado porque eu estava ausente.
Requeiro que votemos isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) –  Deputado Sérgio Miranda,

votado o item 9, retorno ao requerimento de V.Exa.  Já tinha estabelecido essa
prioridade, já que o requerimento do nobre Deputado Alberto Goldman já foi
equacionado.

Item 9.
“Relatório às emendas apresentadas ao Projeto de Decreto Legislativo que

trata dos contratos relativos ao subtítulo 26782, 0229, 5703, 0006, construção de
trecho rodoviário no corredor São Francisco, BR 135, Minas Gerais, Itacarambi-
Manga-Montalvânia, da unidade orçamentária 3201, DNER, listada no quadro 5º,
anexo à lei orçamentária para 2001”. Relator: Deputado Antônio do Valle.

O voto é pela rejeição das emendas apresentadas.
Com a palavra o Deputado Antônio do Valle.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE – Sr. Presidente, em razão da

distribuição da matéria aos Deputados, serei breve.
Nas duas emendas apresentadas, o autor, Deputado Olimpio Pires, solicita

a inclusão de dois contratos neste projeto de decreto legislativo. Entretanto, não
são matérias pertinentes ao que foi aqui estudado e aprovado nas últimas
sessões.

Assim, rejeito as duas emendas e mantenho o texto do projeto anterior.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o parecer do

nobre Deputado.
Com a palavra o Deputado José Carlos Aleluia, para discutir.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Informo a V.Exa. que vou

votar contra o parecer e pedirei verificação de quorum . Faço essa comunicação
para que V.Exa. tome a decisão que achar oportuna. É evidente a falta de
quorum  e pediremos verificação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – V.Exa. tem apoio para
pedir verificação?

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Se V.Exa. quiser, mostro
agora.



53

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Não precisa.
Vamos continuar a discussão, em seguida será a votação e, depois,

acolheremos o pedido de V.Exa.
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, vamos submeter à votação o parecer do

nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA  – Voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o Deputado

João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, o PT é a favor do voto

do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O PT vota favoravelmente.
Como vota o PPB? (Pausa.) O PPB vota contra.
Há um pedido do nobre Deputado José Carlos Aleluia para verificação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Apoiamento.
(Não identificado.)  – Adiado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Posso fazer de ofício

porque é evidente a falta de quorum , mas há o apoio dos Deputados.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Devido à evidente falta de

quorum , V.Exa. talvez suspenda a reunião. Antes disso, amanhã, teremos aqui
uma audiência pública com o Sr. Fábio Barbosa, da Secretaria do Tesouro. S.Sa.
vem, em atendimento à Lei de Responsabilidade, para explicar o relatório de
gestão fiscal, mas não existe o relatório ainda. Não temos esse documento nas
mãos. Então, há uma contradição.

Da outra vez, tínhamos um parecer e o discutimos com S.Sa. Então,
queremos, Sr. Presidente, que seja divulgado antecipadamente o relatório de
gestão fiscal. Se não for divulgado, adiaremos a reunião por uma semana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência concorda
com a solicitação de V.Exa. Informarei ao nobre Líder do Governo que, se
Comissão não receber o relatório antecipadamente, ficará suspensa a reunião de
audiência pública de amanhã e será convocada para daqui a uma semana, para
que, dessa forma, os nobres Parlamentares tomem conhecimento das matérias a
serem discutidas.

A Mesa acolhe a ponderação de V.Exa.
Como há evidente falta de quorum , está encerrada a sessão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Encerrada ou suspensa,

Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Está encerrada a sessão.


