
6

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

OBSERVAÇÕES

Reunião encerrada  por falta de quorum.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número

regimental, declaro reiniciada a 20ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de

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

constantes da Pauta nº 18/2001.

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

disponível na mesa dos trabalhos.

Solicito aos Srs. Membros que façam o registro no livro de presenças.

Apreciação das atas da 18ª e 19ª reuniões ordinárias, realizadas em 18 e

19 de setembro de 2001 e 25 e 26 de setembro de 2001, respectivamente.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas, por

terem sido distribuídas antecipadamente.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea "f" do art. 9º

do Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.

Expediente.

Correspondência interna recebida:

1) Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão,

deferido pelo Sr. Presidente. Ofício nº 147, de 1º de outubro, justificando a

ausência do Senador Gilberto Mestrinho no período de 12 a 26 de setembro.

2) Expediente indicando Coordenador de bancada estadual. Ofício nº 03, de

2 de outubro, do gabinete do Deputado Waldemir Moka, encaminhando ata da

reunião da bancada do Mato Grosso do Sul, que o elegeu Coordenador.

Correspondência externa recebida:
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1) Expediente de 25 de setembro, da Central de Atendimento aos

Moradores e Mutuários do Estado de São Paulo, divulgando denúncias contra

desmandos no Sistema Financeiro de Habitação.

2) Ofício nº 654, de 20 de agosto, do 11º Distrito Rodoviário Federal,

encaminhando cópia de expediente sobre a Ação Judicial Trabalhista nº 3.877/98.

3) Ofício nº 273, de 27 de setembro, do Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior, encaminhando relação do programa de trabalho que

está sob fiscalização no Tribunal de Contas da União.

4) Ofício nº 192, de 1º de outubro, da Seção Judiciária de Mato Grosso,

referindo-se à divulgação de que constaria da lista de órgãos com obras

irregulares.

Informo que esse expediente será encaminhado ao Relator-Setorial da Área

Temática nº 1.

5) Ofício 147, de 1º de outubro, do Prefeito de Salvador, Sr. Antônio

Imbassahy, encaminhando informações sobre o projeto de implantação do metrô

de Salvador.

Expedientes encaminhados 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 na Proposta Orçamentária para 2002,

que ultrapassam 2 milhões de reais:

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

Federal e dos Territórios.
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2) Ofício nº 219, de 19 de setembro, do Ministério do Desenvolvimento

Agrário.

3) Ofício nº 366, de 28 de setembro, do Ministério das Minas e Energia.

Expedientes enviados por meio do correio eletrônico, encaminhando

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

Responsabilidade Fiscal:

 1) Expediente de 25 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

do Rio Grande do Sul. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

2) Expediente de 25 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 5ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

3) Expediente de 25 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 24ª Região. Períodos: de setembro de 2000 a agosto de 2001 e de

maio a agosto de 2001.

4) Expediente de 25 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

do Acre. Período: de maio a agosto de 2001.

5) Expediente de 26 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional do

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

6) Expediente de 26 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

de Roraima. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

7) Expediente de 26 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

de Santa Catarina. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.
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8) Ofício nº 220, de 26 de setembro, remetido pelo Supremo Tribunal

Federal. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

9) Expediente de 27 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

da Bahia. Período: de maio a agosto de 2001.

 10) Expediente de 27 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional

Eleitoral de Goiás. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

 11) Expediente de 27 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional

Eleitoral do Ceará. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

12)  Expediente de 28 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional

Eleitoral do Amazonas. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

13) Expediente de 28 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 17ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

14) Expediente de 28 de setembro, remetido pelo Tribunal Superior

Eleitoral. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

15) Expediente de 28 de setembro, remetido pelo Tribunal Regional

Eleitoral do Paraná. Período: de maio a agosto de 2001.

16) Expediente de 1º de outubro, remetido pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

17) Expediente de 1º de outubro, remetido pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 9ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001.

18) Expediente de 1º de outubro, remetido pelo Tribunal Regional Eleitoral

de São Paulo. Período: de maio a agosto de 2001.



11

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

19) Expediente encaminhando relação dos débitos constantes de

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

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

20) Ofício nº 10.177, de 25 de setembro, do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios.

Ordem do Dia.

Pauta nº 18.

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 – Sr. Presidente, há cerca de vinte

dias, foi aprovada nesta Comissão, por sugestão dos Líderes do PFL e do PMDB

e com o apoio dos Líderes da Oposição, em função de debate, a realização de

audiência pública com o Dr. Renato Guerreiro, Presidente da ANATEL.

Quero saber da Presidência por que S.Sa. não vem prestar esclarecimentos

à Comissão. Sei que ele pode se apoiar no fato de que é um convite, uma vez que

a Constituição diz que podemos convocar somente Ministros. Os todo-poderosos

presidentes das agências reguladoras não podem ser convocados, somente

convidados, e podem não comparecer. No entanto, fico curioso em saber por que

o Presidente da ANATEL, Dr. Renato Guerreiro, não quer vir à nossa Comissão.

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

Miranda, esta Presidência está consultando a Secretária.
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O requerimento não foi aprovado, mas ficou combinado que entraria na

pauta desta reunião e seria antecipado o convite.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, houve um

requerimento informal votado e aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Houve requerimento

informal, mas se pediu sua retirada de pauta e se determinou que seria feito o

convite ao Presidente da ANATEL, Dr. Renato Guerreiro.

Como o assunto extrapola minha decisão, pois estou no exercício da

Presidência dos trabalhos, submeto o requerimento à votação. Naquele momento,

houve a aceitação tácita das próprias Lideranças — invoco o testemunho do Líder

do Governo, nobre Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Deputado Sérgio Miranda,

há o compromisso de trazer a esta Comissão o Presidente da ANATEL, Dr.

Renato Guerreiro, para um debate sobre a implantação do FUST. S.Sa. está em

viagem, mas o compromisso será cumprido e vamos discutir aqui a implantação

do Programa Telecomunidade.

A Presidência deve ter tentado marcar a audiência, mas o Dr. Renato

Guerreiro teve problemas familiares e teve de se afastar. No entanto, tenho

certeza de que faremos o debate o mais breve possível.

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

Miranda, informo ainda a V.Exa. e ao Plenário que havia sido decidido que o

debate se relacionaria especificamente ao problema das licitações.
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Tomei essa posição no exercício da Presidência, mas a levarei ao

Presidente titular da Comissão, nobre Senador Carlos Bezerra.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, não sei se esta

informação é definitiva, mas parece que o Presidente da ANATEL se encontra

licenciado, por problemas de enfermidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência agradece ao

Líder do PSDB, Deputado João Almeida, a informação.

De qualquer maneira, Deputado Sérgio Miranda, assim que o Presidente

desta Comissão chegar, conversaremos sobre o assunto. Pelo menos de minha

parte, havia o entendimento de que a presença do Presidente da ANATEL estaria

afeta ao problema das licitações.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – À questão do edital de licitação,

do software  livre e da preferência por empresas operadoras.

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

Com relação ao software  livre, foi feito entendimento com o PT e com

V.Exa. Isso realmente havia sido conversado.

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

para mais um esclarecimento.

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

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, trata-se apenas

de um aviso.
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Em função dos entendimentos havidos ontem, dirigidos pelo Deputado Miro

Teixeira, assumimos o compromisso de não pedir verificação nesta reunião, mas

vamos pedi-la quando da votação em plenário. É apenas um alerta para os Srs.

Deputados.

Faço uma rememoração do que foi acordado quando da votação, pelo

Plenário, do objetivo do Programa 0257 – Universalização dos Serviços de

Telecomunicações. Por meio de emenda de V.Exa., incluiu-se a expressão

“utilizando preferencialmente softwares  livres”. O texto que foi ao plenário tinha

essa expressão.

Ora, ela não está mais no texto. Não houve emenda para sua retirada, mas

um acordo, de que todos participamos, para substituição da expressão

“preferencialmente softwares  livres”, por “deverão ser utilizadas configurações

instaladas que permitam diferentes alternativas de softwares  no sistema

operacional”. A idéia básica era a de que as máquinas deveriam conter os dois

softwares — Linux e Windows.

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

Miranda, esclareço a V.Exa. o entendimento que mantive, na época, com os

Deputados Walter Pinheiro e Virgílio Guimarães, autor original da Emenda nº 184

— também discutida com V.Exa.

Foi aprovado, no dia 25 de setembro, um adendo do Relator ao Parecer nº

33, apresentado ao PLN nº 31/2001. A Emenda º 184 passa a ter exatamente a

redação que V.Exa. leu:
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No caso do Programa de Universalização

dos Serviços de Telecomunicações, deverão ser

utilizadas configurações instaladas que permitam

diferentes alternativas de softwares nos

sistemas operacionais.

Sala das Sessões, 25 de setembro de

2001. Assinado: Joaquim dos Santos Filho.

Parecer favorável, com alteração do texto.

Essa redação foi submetida à votação, em entendimento com os nobres

Deputado Walter Pinheiro e Virgílio Guimarães, autor da emenda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Eu também participei do

entendimento.

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

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, antes do início da

reunião, com a concordância de V.Exa., peço que retornemos à redação original

— “preferencialmente softwares livres” —, porque a retirada dessa expressão não

foi votada.

Não há destaque nesse sentido. O que existiu — e sobre isso houve

entendimento — foi a substituição da expressão, tanto que não foi votada.

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

a V.Exa. que foi votada. Li, da tribuna, essa alteração e todos os destaques

aprovados no plenário.



16

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

Depois é que surgiu a questão de ordem, inicialmente levantada por V.Exa.,

com relação ao retorno da matéria à Comissão, e pelo Deputado Rubens Bueno.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, concordo com

V.Exa. Todos os casos foram votados no plenário.

Não estou contestando, mas apenas esclarecendo que não foi votado, no

plenário, nenhum destaque supressivo da expressão “preferencialmente

softwares  livres”. Por quê? Porque se subentendia que ela estava sendo

substituída nos objetivos. Por isso, ela não foi votada.

Nesse sentido, acato a sugestão de V.Exa. A lógica que prevaleceu no

plenário foi a de que, ao invés de incluirmos a expressão como parágrafo do texto,

mantivéssemos a inclusão como “No caso do Programa de Universalização...”.

Isso pode ser caracterizado como emenda de redação, para se adequar ao

efetivamente votado no plenário; senão, ficará uma contradição no texto, que

poderá ocasionar outras implicações — todos sabem da tensão que existe em

torno do projeto.

Vamos incluir isso no texto, mas não há nenhum destaque suprimindo a

expressão “preferencialmente softwares  livres”. Não há esse destaque

supressivo. Consultemos as notas taquigráficas!

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

disse que havia.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Eu sei.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Pelo contrário, estou

dizendo que o entendimento que mantivemos com V.Exa., o Deputado Walter

Pinheiro e o Deputado Virgílio Guimarães foi o de que passaria a prevalecer a

Emenda nº 184, com essa redação. Automaticamente, estaria prejudicada a

redação anterior, que trazia a palavra “preferencialmente”.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Exato.

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

V.Exa. agora? Estou perguntando como Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Pois não.

A redação “No caso do Programa de Universalização do Serviço de

Telecomunicações, deverão ser utilizadas configurações instaladas que permitam

diferentes alternativas de softwares  nos sistemas operacionais” deve substituir a

expressão “preferencialmente softwares livres”.

É isso que foi votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – E, na realidade,

praticamente confirmando a revogação do anterior.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Claro, porque substitui. A

expressão “preferencialmente softwares livres” é retirada pela nova redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O Relator concorda com

V.Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Isso é incluído nos objetivos do

programa de universalização.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – É uma proposta do nobre

Deputado Walter Pinheiro, que inclusive está sobre a mesa.

O Relator, e não o Presidente, agradece a V.Exa. os esclarecimentos.

Solicito ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira que assuma a Presidência,

para que, na condição de Relator, eu dê seqüência aos trabalhos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, solicito a V.Exa.

que me inscreva para discutir a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) – V.Exa. está

inscrito.

Informo aos Srs. Parlamentares que vamos iniciar a Ordem do Dia pelo item

5 da Pauta nº 18, pois encerramos a última reunião antes da sua votação. Em

seguida, retornaremos à ordem normal da pauta.

Item 5.

Relatório às emendas apresentadas ao Projeto de Decreto Legislativo que

trata dos contratos relativos ao Subtítulo 26.782.0229.5703.0006 – Construção de

Trechos Rodoviários no Corredor São Francisco – BR-135/MG – Itacarambi –

Manga – Montalvânia, da Unidade Orçamentária 39.201 – DNER, listado no

Quadro V anexo à Lei Orçamentária para 2001.

O Relator é o Deputado Antônio do Valle, com voto pela rejeição das

emendas apresentadas.

Em votação o relatório.



19

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

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) – Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, diante do fato de que

estamos com o plenário esvaziado, sugiro que a votação tanto do item 5 quanto

do item 6 seja adiada por uma reunião, para que tratemos da redação final do item

7 do PPA, objeto principal desta reunião.

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

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) – Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, apenas um

esclarecimento.

O Deputado Jorge Bittar já havia conversado com o Líder Walter Pinheiro,

que me consultou se a única matéria desta reunião seria a redação do PPA. Eu

disse que sim, mas que teríamos de concluir uma votação que ficara suspensa.

Devido ao quorum  notoriamente baixo, foi pedida verificação e suspensa a

reunião.

Portanto, é preciso concluir a matéria, para iniciar a seguinte. Logo após

votada, iremos requerer inversão de pauta para discussão do PPA, mas não

temos como fazê-lo sem concluir esta votação.



20

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

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Perfeito, se esta é condição sine

qua non  para que possamos prosseguir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) – Agradeço ao

Deputado Ricardo Barros a oportuna explicação.

Em votação o relatório na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado por unanimidade.

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

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) – Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, requeiro

inversão de pauta, para que apreciemos imediatamente a redação final do PLN nº

31, com o Parecer nº 38, da Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinaldo Moreira) – Se ninguém se

opõe, vamos colocar em votação, na Câmara dos Deputados, o requerimento do

Deputado Ricardo Barros.
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Os Srs. Deputados que aprovam a inversão de pauta permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovada.

Item 7.

Apreciação da redação final do Projeto de Lei nº 31/2001-CN, que “altera o

Plano Plurianual para o período de 2000/2003”.

O Relator é o Deputado Santos Filho, que é favorável, nos termos do

substitutivo.

Informo aos Srs. Membros que foi distribuída nota de esclarecimento sobre

as modificações realizadas pelo Plenário do Congresso Nacional. A íntegra da

redação final encontra-se, para consulta, na mesa de trabalhos.

Com a palavra o Relator do Projeto de Lei nº 31/2001-CN, Deputado Santos

Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas,

cumprindo determinação da Presidência do Congresso Nacional de remeter a

matéria ao Plenário da Comissão, em razão de esclarecimento de questões de

ordem levantadas pelos nobres Deputados Sérgio Miranda e Rubens Bueno, este

Relator presta, então, nota de esclarecimento à Mesa do Congresso Nacional.
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Assunto: implementação das alterações promovidas pelo Plenário do

Congresso Nacional ao substitutivo apresentado pela Comissão Mista de Planos e

Orçamentos.

Considerando que o Plenário do Congresso Nacional aprovou alterações ao

substitutivo apresentado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização; considerando que tais ajustes deverão ser incorporados ao texto

final da lei nos exatos termos do que foi acordado e decidido nas sessões do

Congresso Nacional, inclusive em relação aos lançamentos das notas

taquigráficas; e, finalmente, a fim de que tais alterações reflitam adequada e

coerentemente as decisões tomadas pelo Congresso Nacional, determino que os

aperfeiçoamentos sejam implementados da seguinte forma:

1. Requerimentos de destaque referentes a emendas de valor, aprovados

parcialmente no plenário do Congresso Nacional.

Número do requerimento: 150. Número da emenda: 111. Autor da emenda:

Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Programa: Corredor MERCOSUL. Ação:

adequação de  trecho rodoviário no Corredor MERCOSUL – BR-280/SC,

duplicação do trecho compreendido entre os Municípios de São Francisco do Sul a

Porto União.

O valor acolhido pelo Relator é de R$ 1.000.000,00.

Número do requerimento: 151. Número da emenda: 104. Autor da emenda:

Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Programa: Gestão Urbana. Ação: Ações
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Integradas de Desenvolvimento Urbano/Ações de infra-estrutura urbana na região

da Grande Florianópolis – Santa Catarina/SC. Valor acolhido: R$ 1.000.000,00.

Número do requerimento: 152. Número da emenda: 400. Autor da emenda:

Deputado Fernando Ferro. Programa: Energia das Pequenas Comunidades. Ação:

planejamento e construção de pequenas centrais hidrelétricas. Valor acolhido: R$

1.000.000,00.

Número do requerimento: 154. Número da emenda: 313. Autor da emenda:

Senador Antônio Carlos Júnior. Programa: Nossos Rios – São Francisco. Ação:

desassoreamento do leito do rio São Francisco. Valor aprovado: R$ 1.000.000,00.

2. No texto da lei, os arts. 3º, 4º, 5º e 6º terão a seguinte redação:

Art. 3º Ficam alteradas as denominações e

objetivos dos programas constantes do Anexo II da Lei

nº 9.989, de 2000, na forma do Anexo II a esta lei, a

partir do exercício de 2002.

Foi o acréscimo feito, para que não se criassem dificuldades para as obras

em andamento no exercício de 2001.

Art. 4º Ficam alteradas as ações constantes do

Anexo II da Lei 9.989, de 2000, na forma  do Anexo III e

IV desta lei, a partir do exercício de 2002.

Art. 5º Ficam excluídos, do Anexo II da Lei nº

9.989, de 2000, os programas constantes do Anexo V a

esta lei, a partir do exercício de 2002.
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Art. 6º  Ficam excluídas dos respectivos

programas as ações constantes do Anexo II da Lei nº

9.989, de 2002, na forma do Anexo VI desta lei, a partir

do exercício de 2002.

Na realidade, o próprio Poder Executivo nos alertou sobre os erros que

havia cometido. Nós os corrigimos, incluindo apenas a expressão “a partir do

exercício de 2002”.

3. Foi modificada e aprovada a emenda nº 184, do nobre Deputado Virgílio

Guimarães, que inclui o seguinte parágrafo no art. 2º do texto da lei:

No caso do Programa de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações, deverão ser utilizadas

configurações instaladas que permitam diferentes

alternativas de softwares nos sistemas operacionais.

Há pouco, em entendimento com o nobre Deputado Sérgio Miranda, ficou

acertado que isso constaria dos objetivos do programa.

4. Com a nova redação da emenda nº 184, aprovada pelo Plenário do

Congresso Nacional, fica prejudicada a emenda de Relator nº 3, anteriormente

aprovada na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e

que modificava o objetivo do Programa de Universalização dos Serviços de

Telecomunicações.

Brasília/DF, em 25 de setembro de 2001.

Deputado Santos Filho, Relator.
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O substitutivo está encaminhado.

Agora faremos a leitura, por intermédio da Secretaria, de três emendas

apresentadas hoje ao Projeto de Lei nº 32, de 2001.

Uma delas, segundo entendimento feito com o nobre Líder do PT, o

Deputado Jorge Bittar, de antemão estaria prejudicada. Trata-se da Emenda nº 2,

apresentada pelos nobres Deputados Walter Pinheiro e Jorge Bittar. (Pausa.)

O nobre Deputado Jorge Bittar, devido ao entendimento, retira essa

emenda.

Como S.Exa., o Sr. Presidente no momento está atarefado, informo que existe a Emenda nº 1, de autoria do

nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, e a Emenda nº 3, de autoria do nobre Deputado Walter Pinheiro, que na

realidade também fica praticamente prejudicada com a sugestão apresentada pelo nobre Deputado Sérgio Miranda, já

acolhida por este Relator. Então, teríamos de apreciar apenas a emenda apresentada pelo nobre Deputado Antônio Carlos

Konder Reis. (Pausa.)

Nobre Deputado Jorge Bittar, já acolhemos a sugestão proposta pela Emenda nº 3, apresentada pelo Deputado

Walter Pinheiro e V.Exa., através de sugestão apresentada pelo nobre Deputado Sérgio Miranda. Portanto, comunico a

V.Exa. que fica prejudicada essa última. Inclusive já pedimos alteração da redação, com a sugestão apresentada pelo nobre

Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em discussão a redação final.

Com a palavra o primeiro orador inscrito, Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres colegas, esta reunião da Comissão

Mista de Orçamento, para analisar a redação final, é conseqüência de acordo que envolveu o próprio Presidente do

Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet. Vamos respeitar o acordo, não pedindo verificação, e o acordo será aprovado.

Vamos retomar o debate em sessão do Plenário do Congresso Nacional, mas eu queria aproveitar este momento para

justificar perante os colegas e a sociedade a razão da nossa obstinação em obstruir o projeto de lei que faz a revisão do

PPA.

Já disse, em outras circunstâncias, que não há nada pessoal contra o Relator. Pelo contrário, admiramos o

trabalho feito pelo Deputado Santos Filho na relatoria do projeto, inclusive a sua capacidade de buscar o entendimento e

consideramos que muitas das modificações feitas são pertinentes e atuais. Nós nos rebelamos, Sr. Presidente, apenas

quanto a um dos programas, porque temos a consciência de que existe um edital de licitação já divulgado. Esse edital, ao
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afastar a Lei nº 8.666 do processo, permite que se dê interpretação à lei do FUST que vai contra a Constituição e as normas

do Direito Administrativo brasileiro.

Consideramos que essa licitação é orientada para preservar os interesses dos grandes

monopólios do setor privado de telecomunicações da rede fixa. Não são todas as

empresas, partindo de uma interpretação totalmente distorcida, que tomam por

base que quem contribui para o fundo é que poderá usufruir dos recursos dele.

Isso é uma aberração jurídica, mas está contido numa nota do Ministério das

Comunicações que informa a alteração da Lei do FUST. Isso é uma aberração,

repito. Então, vou pedir o meu de volta, pois contribuo para o fundo contra a

pobreza, já que 0,8% de 0,38% é descontado em qualquer movimentação

financeira que faço. Isso é uma aberração! Assim, todos os fundos serão inviáveis,

porque só quem pode usufruir do dinheiro do fundo é quem contribui com ele. Ora!

Então, a partir dessa interpretação se faz um reforço dos monopólios. As grandes

concessionárias da rede fixa farão a ligação, fornecerão os equipamentos, farão a

manutenção de 290 mil computadores que servirão a todas as escolas do ensino

médio e profissionalizante.

Sr. Presidente, às vezes me pergunto se estou certo, se as afirmações que

tenho feito e os documentos que tenho lançado estão certos. Será que não estou

incorrendo em erro? Quanto mais o tempo passa essa certeza me é mais forte.

Recentemente pedi a um grupo de profissionais da área de informática, com o

qual nem eu, nem meu partido, nem a Esquerda mantemos relação política —

nenhuma relação política, repito —, que analisasse o edital desta licitação. Essas

pessoas experientes leram o edital e a expressão que usaram foi de que no
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mínimo isso era uma leviandade. A afirmação de que um dos módulos poderá ser

o Linux ou o Windows não é verdade. Os módulos A e B formarão os laboratórios.

O terceiro módulo será para a população e as bibliotecas. No terceiro módulo

pode ser até um computador 386, porque não se define especificações. O que a

Microsoft quer é monopolizar, para os milhões de estudantes do ensino médio e

profissionalizante, é apenas o viés do acesso à Internet, à informática. A

expressão usada por esses técnicos foi “no mínimo a leviandade”. Porém, como

sabemos que não são levianos, todos desconfiam que isso não será aplicado.

Então, Sr. Presidente, essas afirmações me dão maiores certezas. Sei que

há grande pressão do próprio Ministério das Telecomunicações, principalmente da

ANATEL, que é a patrona dessa licitação, é quem, distorcendo seus objetivos

legais, em vez de tornar-se defensora dos interesses públicos, se torna defensora

dos monopólios de comunicação da rede fixa. Nem as outras podem participar. A

Intelig não participará dessa licitação, nem a Vésper, nem as espelhos, nem as

espelhinhos. Nenhuma delas participará. A licitação é orientada, é dirigida.

E encerro fazendo um comentário: tentaram nos enganar. Cada vez que me

aprofundo nesse projeto mais irritado fico. No programa — será motivada mais

uma ação minha na Justiça — eles falam em implantação de acessos. Mas,

quando discutimos implantação de acessos, e não há referência a equipamentos,

a explicação da ANATEL é de que esses acessos já tornam implícito que haverá

os equipamentos. Por que os acessos obrigatórios no Plano de Metas de

Universalização não tornam obrigatórios os equipamentos? Qual é a diferença
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desses para outros acessos do inciso III do art. 5º? Lá também se fala em

implantar acessos para as escolas públicas. Aqueles acessos têm computador?

Não. Esses têm? Têm. Por que esses têm e aqueles não? Porque tentaram

ludibriar a Casa. Falam de implantação de acessos, mas nunca de equipamentos.

Os equipamentos aparecem de forma indireta, quando se trata de despesa de

capital. Dos 2 bilhões e seiscentos, 2 bilhões e trezentos são de despesas de

capital. Dos 480 milhões que estão no Orçamento de 2002, quase 400 milhões

são de GND-4, para financiar investimento. Este é o montante da compra de

equipamentos que será feita.

Então, Sr. Presidente, não vou votar contra, não vamos obstruir aqui,

porque é fruto do acordo. No plenário, sim, vamos obstruir, vamos manter a

mesma discussão. Criamos uma bateria de umas dez pessoas para discutir. Será

a nossa última oportunidade para convencer a sociedade dos malefícios deste

edital. Não do programa, que defendemos, mas deste edital. Consideramos que

poderemos viver algo semelhante ao que a Casa viveu quando aprovou os

recursos do TRT de São Paulo. Depois que o Tribunal de Contas e o Ministério

Público condenaram a obra, todos disseram que não tinham nada a ver com isso.

O Ministério Público não acatará este edital, Srs. Deputados. Irei a todos os

Ministros do Tribunal de Contas dar explicações. Os poucos com quem conversei

ficam perplexos: “Como? Quem vai vender computador é a Telemar? Ela não

produz computador, não comercializa computador!” Isso fere o art. 23 da Lei nº
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8.666, que obriga os fornecedores do Setor Público terem o mínimo de

especialização. Como ela vai vender softwares ?

Vai-se fazer um estudo técnico sobre os laboratórios, e nós vamos também

desmascará-los. Não existe servidor para computador de laboratórios. É como se

fosse um computador individualizado, que fará sua ligação com a Internet. Vamos

debater todas essas questões, em função da defesa do interesse público, e tirar

as conseqüências disso. Caso a Justiça nos dê razão, o TCU nos dê razão,

entraremos com um processo por improbidade administrativa contra a diretoria da

ANATEL. Pela lei que organiza a ANATEL, a improbidade administrativa é motivo

para destituição. Se a Justiça nos der razão, se o Tribunal de Contas nos der

razão, fica revelada a má-fé dos autores deste edital. E aí vamos exigir que sejam

demitidos do cargo que ocupam e não souberam honrar nem merecer.

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

orador inscrito, Deputado Jorge Bittar.

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

quero mais uma vez elogiar o papel de nosso Relator, Deputado Santos Filho, que

por sua competência, seu espírito de diálogo tem permitido que possamos superar

as dificuldades que envolvem a tramitação do projeto de lei relativo ao PPA.

De fato, eu gostaria de, em nome da bancada do Partido dos

Trabalhadores, expressar também as nossas preocupações acerca da matéria.
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Estou convicto de que ela tem um vício de origem, sobretudo no que diz

respeito ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações: ela é

eminentemente multidisciplinar.

O papel da ANATEL é importante, como gestora do FUST, mas a matéria

envolve aspectos educacionais e pedagógicos, aspectos científicos e

tecnológicos, aspectos relativos à política industrial. Quais sejam: vamos comprar

algumas centenas de milhares de computadores no País. É uma excelente

oportunidade para induzirmos à política industrial. No mundo inteiro os governos

usam seu poder de compra para induzir à fabricação local, ao desenvolvimento

tecnológico, à agregação de valor local.

Infelizmente, embora nossos computadores sejam montados no Brasil,

quase que a integralidade das peças, das partes, dos componentes que os

constituem são importados. O resultado disso é um déficit na balança comercial

brasileira. O mesmo acontece em relação ao setor de telecomunicações. A área

de eletroeletrônica como um todo tem um desequilíbrio de 8,5 bilhões de dólares.

É o ponto mais vulnerável  da balança comercial brasileira.

Penso que nós perdemos a possibilidade de trabalhar política industrial que

fortalecesse as indústrias brasileiras, que estimulasse a produção local — não de

todos, é evidente, porque é difícil, mas de certos componentes —, com um

programa efetivo de indução à substituição de importações, tão importante para o

nosso País.
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Do ponto de vista dos aspectos pedagógicos, educacionais, está claro que

há insuficiência no trato dessa questão. Tenho discutido o assunto, seja com

educadores, seja com profissionais do setor de informática, que identificam, na

modelagem definida pela ANATEL, apesar de que, acho que foi feita com boa

vontade, por técnicos sérios. Não estou questionando a seriedade com que foi

tratada a questão, mas penso que o desenho, o projeto de um sistema de 1 bilhão

e 500 milhões de reais mereceria estudo mais amplo e aprofundado. Isso não foi

possível.

Há distorções como essa, de que apenas as concessionárias participam,

quando há um projeto de lei que altera a própria lei do FUST. Poderíamos ter

acelerado a tramitação da lei do FUST para que se ampliasse o número de

participantes da licitação. Poderíamos ter ajustado a lei do FUST para que a

compra e o custeio do acesso de telecomunicações fossem dissociados da

compra de equipamentos terminais, que são os computadores, as impressoras, os

scanners e tantos dispositivos da área de informática. E há essa polêmica sobre o

software .

Mais uma vez, nós discutimos, e penso que estamos adotando a solução

correta da convivência entre dois sistemas operacionais, que têm suas virtudes,

dependendo das aplicações a que sejam dirigidos. Eu me refiro ao sistema

Windows, da Microsoft, e ao sistema Linux, de software  livre. Ambos têm

aplicações muito grandes.
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Nós, neste debate, ouvimos muitas afirmações apropriadas, mas muitas

afirmações incorretas também. Dentre outras, a de que o Windows é software de

Primeiro Mundo e o sistema Linux é software de pobre. Isso não é verdade.

Grandes empresas internacionais, como a Boeing e a IBM, usam software livre,

porque ele tem aplicações em que se mostra mais eficiente, além de mais barato.

E, por se ter acesso ao chamado código fonte, à maneira como é trabalhado o

software livre, ele permite maior criatividade, maior possibilidade de inovação,

maior aperfeiçoamento. É um software  com mais estabilidade entre os

profissionais do setor.

Então, acho que estamos equacionando bem a questão do software , mas

ainda precisamos aperfeiçoar o desenho do setor. E eu acredito que isso seja

possível.

Antes do início desta sessão, diante da retomada do nosso diálogo, após

superadas certas dificuldades, eu conversava com o Deputado Julio Semeghini,

também especialista no setor, e com o Deputado Santos Filho, no sentido de que

na próxima semana nós venhamos a nos sentar com a ANATEL, com o próprio

Ministério da Educação, para firmar um protocolo que possa aperfeiçoar esse

processo, a fim de que não compremos elefantes brancos que fiquem jogados nas

nossas escolas e não sirvam para a atividade final, que é educar os nossos jovens

com pedagogia mais avançada e plena utilização de todas as capacidades dos

sistemas de rede, de Internet etc. Há possibilidade de se aperfeiçoar esse
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sistema. Espero que, superado esse problema, na próxima semana venhamos a

avançar nessa direção.

Com essas palavras, então, concluo, novamente elogiando a postura do

nosso Relator, Deputado Santos Filho.

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

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas,

inicialmente quero agradecer ao nobre Deputado Sérgio Miranda. S.Exa. sempre

faz referências elogiosas à nossa maneira de atuar — como Relator, ou na

Presidência, eventualmente, nos impedimentos do Sr. Presidente —, na condução

dos trabalhos desta Comissão.

O Deputado Jorge Bittar sabe que comungamos das mesmas idéias em

muitas coisas, na nossa Comissão Permanente e na Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática.

O nobre Deputado Sérgio Miranda retorna àquilo que se tornou para ele —

de maneira elogiosa, nobre Deputado — quase que uma obsessão, uma luta

pertinaz em relação àquilo que S.Exa. considera correto.

Fiquei satisfeito também porque S.Exa. disse francamente que o programa

é bom. Essa foi a nossa luta na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação

e Informática. Nós acreditamos que os recursos do FUST têm a finalidade de

serem aplicados no sentido de desenvolver a ciência, a tecnologia, e de levar a

universalização das telecomunicações às camadas mais carentes da população

brasileira.
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Eu já havia dito, no momento da discussão, nobre Deputado Sérgio

Miranda, que V.Exa. e o nobre Deputado Walter Pinheiro, Líder do PT, não

cometeram nenhuma irregularidade. Pelo contrário, V.Exa. agiram de acordo com

suas convicções, com suas idéias. Tinham plena consciência de que era

necessário recorrer à Justiça, e assim o fizeram.

Sempre tenho insistido em que a nossa posição, como Relator, era de

apreciação do programa do FUST dentro do PPA. Nós nos ativemos a isso.

Buscamos sempre o entendimento. Pudemos corrigir muitas coisas, não apenas

em relação ao FUST, mas a outros programas e ações de extrema importância,

como as de autoria do nobre Deputado Sérgio Miranda, de diversos Deputados do

PT — Jorge Bittar, Gilmar Machado — e de outros companheiros do trabalho de

apoio. Houve também o caso dos hospitais-escolas e outros, que pudemos

acolher.

Se os senhores observarem, verão que os acolhimentos daquilo que era de

maior importância — não de recursos, mas de proposições —, na sua maior

escala, foram quase todos propostos pela própria Oposição, na nossa Comissão.

Mais uma vez agradeço aos Deputados Sérgio Miranda e Jorge Bittar.

Nós procuramos sempre dialogar. Conversando ainda há pouco com os

Deputados Jorge Bittar e Julio Semeghini, eu me propus inclusive a tentar esse

encontro com o Presidente da ANATEL, Dr. Renato Guerreiro, a fim de que essa

questão, aprovada no plenário da Casa, não seja levada a debate público, o que

só irá desgastar novamente a Administração Pública Federal.



35

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

Eu não discuto aqui o mérito da questão: se a licitação está eivada de vícios

ou não. Apenas respeito, e muito, a posição dos nobres Deputados Sérgio

Miranda e Walter Pinheiro, que buscaram na Justiça a defesa do que consideram

correto.

Nobre Deputado Sérgio Miranda, informo que, acatando as sugestões de

V.Exa., mudamos a redação; já colocamos nos programas finalísticos. O

Programa nº 0257 relativo a serviços de telecomunicações passa a ser assim:

"Objetivo: garantir o acesso aos serviços de telecomunicações e de valor

adicionado em estabelecimentos de ensino público e instituições de saúde pública

para as populações e localidades com menos de cem habitantes e para as

populações cuja renda não permita o acesso em base comercial, devendo ser

utilizados por figurações instaladas que permitam diferentes alternativas de

softwares  nos sistemas operacionais”.

Esse é o objetivo, dentro do último relatório que fizemos em plenário,

quando terminávamos a nova redação da Emenda nº 184, aprovada pelo plenário

do Congresso Nacional.

A Emenda nº 3, do Relator, aprovada na Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, passa a ter a seguinte redação no objetivo

do FUST, Anexos II e III: “garantir o acesso ao serviço de telecomunicações e de

valor adicionado em estabelecimentos de ensino público, instituições de saúde

pública, para as populações de localidade com menos de cem habitantes e para

as populações cuja renda não permita o acesso em base comercial, devendo ser
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utilizadas configurações instaladas que permitam diferentes alternativas de

softwares  nos sistemas operacionais”.

Essas foram as alterações que introduzimos, acatando sugestões de

V.Exa., que também reproduziu a emenda apresentada pelos nobres Deputados

Walter Pinheiro e Jorge Bittar.

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

Com a palavra o Relator, para emitir parecer sobre a Emenda nº 1, do

Deputado Antônio Carlos Konder Reis, a única que restou.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Gostaria que o nobre Deputado

Antônio Carlos Konder Reis fizesse suas justificativas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Exatamente.

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

Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, quando foi discutido

o Projeto de Lei nº 31/2001, do Congresso Nacional, tive a oportunidade de

apresentar a Emenda nº 117, com a seguinte redação: “Programa: Qualidade

Ambiental. Ação: denominação, recuperação e preservação do meio ambiente,

praias e Mata Atlântica, no litoral do Estado de Santa Catarina".

Essa emenda não foi acolhida pelo Sr. Relator. Quando foram discutidas as

proposições acessórias ao Projeto de Lei nº 31, do Congresso Nacional,

encaminhei a V.Exa., Sr. Presidente, seis requerimentos de destaque.
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No momento da votação, um equívoco da minha assessoria fez com que o

requerimento de destaque, relativo a uma das emenda, fosse acompanhando

outra.

A nossa Secretária chamou a atenção e, diante daquele impasse e do clima

que estávamos vivendo na Comissão, retirei cinco requerimentos de destaque e

mantive o destaque para a Emenda nº 117.

A aprovação desta emenda é da maior importância para Santa Catarina. O

litoral catarinense está sendo degradado. A mesma coisa ocorre com a Mata

Atlântica que cobre a faixa de terra vizinha a esse litoral.

Por uma questão de ordem meteorológica ou natural, os rios de Santa

Catarina, da vertente Atlântica, têm a vocação de caminhar para o norte. Não é

por outra razão que temos um Município no litoral norte de Santa Catarina com a

denominação de Barra Velha, era a barra primitiva do Rio Itapocu. Assim estão

assoreados os Rios Mampituba, Araranguá, Biguaçu, Tijucas, Itajubá, Camboriú,

Itapocu e a Baía da Babitonga — está completamente poluída.

Foi para atender a esse grave problema do meu Estado que apresentei a

emenda. O Relator acolheu o meu requerimento de destaque. A emenda dizia:

“recuperação e preservação do meio ambiente, praias e Mata Atlântica no litoral

do Estado de Santa Catarina”.

Quando tomei conhecimento da redação dessa emenda, o assessor da

Consultoria Legislativa me informou que a redação havia ficado da seguinte forma:
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“recuperação e preservação do meio ambiente”. É evidente que essa redação não

diz nada a respeito do litoral nem da Mata Atlântica.

A emenda foi aprovada em plenário. O Sr. Relator, a quem sou

imensamente grato pelas atenções a mim dispensadas, não fez nenhuma ressalva

a essa emenda. Ela foi aprovada nos termos da proposição original que

apresentei.

O assessor me comunicou que no PPA não é possível se estabelecer

localidades ou Estados. Estudei a questão e agora submeto à Comissão, e muito

especialmente à generosidade do Sr. Relator, a seguinte emenda de redação:

onde se lê “qualidade ambiental como programa”, mantém-se; onde se lê “projeto

de atividade”, que, no texto da lei, figura” recuperação e preservação do meio

ambiente”, proponho, fiel ao texto da emenda, “recuperação e preservação do

meio ambiente em praias e na Mata Atlântica”. Dessa forma, não se faz nenhuma

referência a Estado ou Município. E justifiquei a emenda, Sr. Presidente.

A emenda em questão objetiva estabelecer que a redação da ação

presente no projeto guarde fidelidade às expressões constantes na Emenda nº

117, de minha autoria, que foi aprovada pelo plenário desta Comissão e também

pelo plenário do Congresso, sem faltar aos critérios aprovados na Comissão.

No PPA existe uma série de referência a regiões. No PPA, o Programa

Nossos Rios não visa apenas a nossos rios, inclui o Rio São Francisco, Rio

Paraíba do Sul, enfim, são referências geográficas.
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Na minha emenda não há nenhuma referência geográfica, apenas se refere

à natureza das ações, recuperação e preservação do meio ambiente. Pode ser na

serra, pode ser na fronteira do nosso País, pode ser no leito de um dos rios da

vertente do Paraná ou do Uruguai. Continuo na justificação: a redação final do

projeto põe em evidência um lapso formal. Houve um lapso formal. A emenda

aprovada, defendida por mim, não atinge o objetivo. Eu a estou perseguindo em

nome do povo catarinense.

A emenda original solicitou a inclusão do Programa Qualidade Ambiental de

nova ação que tratasse especificamente da recuperação e preservação de matas,

de praias e da Mata Atlântica, o que não chegou a ser alcançado na forma como

aprovado pelo nosso eminente Relator.

Portanto, Sr. Presidente, tenho convicção de que não estou abrindo

nenhum precedente. Agora mesmo, o nobre Sr. Relator fez uma alteração no que

toca ao Programa FUST. V.Exa. atendeu à justa reivindicação do nobre Deputado

Sérgio Miranda, acolhendo a substância de duas emendas de redação. Foram

atendidas por V.Exa., em muito boa hora, e foram dispensadas as suas votações.

Não peço nada mais do que isso, para que a emenda possa alcançar os

seus objetivos. Por isso, Sr. Relator e nobres Colegas, faço um apelo para que a

rubrica orçamentária seja fiel à emenda que tive a honra de apresentar. Muito

obrigado. Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Antônio Carlos

Konder Reis, com todo respeito e admiração que V.Exa. merece, é completamente
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diferente a emenda que acolhemos, há uma alteração de redação e de localização

apenas, não alterando o texto dos nobres Deputado Sérgio Miranda, Walter

Pinheiro e Jorge Bittar, que já havia sido aprovada no plenário. Apenas o nobre

Deputado Sérgio Miranda alertou a este Relator que ela não alterava e inutilizava

a anterior aprovada aqui e depois do plenário. A de V.Exa. altera totalmente.

O PPA nos impede de acolher emendas relativas a destinações de

Municípios e de Estado. V.Exa. alterou, estou explicando a você. V.Exa. V.Exa.

alterou.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – V.Exa. pode dar

parecer contrário, mas a emenda não altera o PPA.

A emenda está incluída no Programa Qualidade Ambiental; apenas a

redação que V.Exa. deu não está fiel à emenda que apresentei.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Se V.Exa. permitir que eu fale...Ouvi

V.Exa. e quero esclarecer. A emenda inicial de V.Exa. falava em Santa Catarina,

depois V.Exa. alterou corretamente, só que não posso falar aqui de qualidade

ambiental. O Projeto Atividade, Recuperação e Preservação do Meio Ambiente é

um código já existente da União. Se V.Exa. me apresenta, agora, um projeto de

atividade, recuperação e preservação do meio ambiente em praias e na Mata

Atlântica, tenho de criar o novo código, tenho de alterar tudo isso. Vai me

demandar um trabalho de, no mínimo três, quatro dias alterar tudo isso. Na

realidade, V.Exa. tem um objetivo comum a todos nós, inclusive dos Estados

vizinhos do Paraná.
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Não há impedimento a que V.Exa. apresente emenda ao Orçamento para o

fim específico. Não há nada que impeça que V.Exa. apresente recursos

orçamentários a serem discutidos agora.

Por isso, nobre Deputado, com todo respeito que V.Exa. merece, não

acolho a emenda de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A emenda tem parecer

contrário.

Vamos colocar em votação a redação final do modo como se encontra, com

a rejeição da emenda pelo Relator.

Os Srs. Deputados que estão de acordo com o Relator.... Temos que

colocar as duas matérias.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – A emenda não

pode ser rejeitada quando a Comissão vai votar a redação final que vai ser

aprovada. Isso é uma forma de impedir que a emenda seja rejeitada. Quero  que a

emenda seja rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Ora, nobre Deputado, não

há destaque para emenda. V.Exa. é uma das figuras mais respeitáveis desta

Casa. Apesar de não estar destacada a emenda, vamos atender ao apelo de

V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Não houve

prazo para destaque, Sr. Presidente, o parecer foi dado neste momento. Como é

que podia pedir destaque? Seria impossível eu pedir destaque?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. será atendido,

Deputado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Obrigado a

V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Considero que V.Exa.

pediu destaque para a emenda.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Então, obrigado

a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação a emenda do

Relator que tem parecer contrário na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do Relator, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada a emenda, contra o voto do Deputado Antônio Carlos Konder

Reis.

A matéria não vai ao Senado Federal.

Em votação a redação final.

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do Relator, permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Vamos colocar em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que estão de acordo com o parecer do Relator

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado no Senado da República.

Atenção, há vários requerimentos para serem apreciados agora.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, apenas em

relação à votação anterior, gostaria que constasse que o meu encaminhamento foi

“não” e meu voto foi “não” também.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – “Não” ao parecer do

Relator?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o Líder Walter

Pinheiro esteve aqui, no início da sessão, e me perguntou se essa matéria do PPA

seria a única matéria decidida nesta reunião, em que há acordo. Disse a S.Exa.

que tínhamos que concluir a votação de uma matéria pendente para, então,

procedermos à votação do PPA.

Então, a não ser que haja novo entendimento por parte dos Líderes, o

acordo era para que, nesta sessão, votássemos a redação final do PPA.

Marcamos uma sessão para amanhã, às 10h, quando poderemos concluir a

votação de novas matérias.

Portanto, não há acordo para votação de outras  matérias.

Sr. Presidente, também gostaria de levantar outra questão. Por duas vezes

o Líder Sérgio Miranda disse que a votação no plenário seria nominal. Não tive

essa informação a respeito do resultado da reunião de Líderes, mas também não

estava presente. Estava presente o Líder Arthur Virgílio. O Deputado Sérgio
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Miranda, que também estava presente, informa agora que o Líder Miro Teixeira

teria conduzido o acordo.

Então, apenas quero registrar que esta reunião foi convocada por acordo,

sem a necessidade de verificação nominal. E que convocarmos para amanhã o

Congresso, a fim de fazer a votação da redação final. Em função da manifestação

do Líder Sérgio Miranda, fazemos a consulta. Estou procurando o Líder Miro

Teixeira para esclarecer a questão.

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

Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, apenas para

esclarecer a V.Exa. e à Secretaria que o nobre Deputado Gilmar Machado me

solicitou que seu requerimento fosse retirado, pois o assunto já está solucionado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Considero retirado então

o requerimento.

Em função do acordo, vamos paralisar a sessão. Antes, quero avisar aos

Srs. Parlamentares que, tendo em vista o Diário , que teve de saltar a votação do

parecer preliminar, estamos encaminhando ao Presidente do Congresso Nacional,

Senador Ramez Tebet, ainda hoje, solicitação de alteração do cronograma de

tramitação da proposta orçamentária para 2002.

O Relator-Geral, Deputado Sampaio Dória, está entregando o parecer

preliminar agora à tarde para que a secretaria da Comissão faça sua distribuição.
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Assim, passarei à leitura do novo prazo para tramitação do Projeto de Lei nº 32/

2001.

Este é o ofício que está sendo encaminhado para o Presidente do Senado:

Dirijo-me a V.Exa. para solicitar alteração dos prazos do cronograma de

tramitação da proposta orçamentária de 2002, Projeto de Lei nº 32/2001,

elaborado pelo Colegiado e representantes das lideranças partidárias com assento

na Comissão.

Relatório preliminar.

Apresentação à Secretaria da Comissão, em 3/10/2001; emendas, de 4 a

8/10/2001; votação no plenário da Comissão, de 9 a 11/10/2001; emendas,

apresentação perante a Comissão, de 15 a 25/10/2001; publicação e distribuição,

até 28/10/2001. Os demais prazos continuam os mesmos que constavam

anteriormente.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, o prazo de

apresentação das emendas não foi reduzido em cinco dias?

  O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Só um minuto.

Comunico ainda...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Não era de quinze dias o

prazo para apresentação de emendas? Só estou pedindo um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Até quinze dias.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Aí ficaram dez somente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator-Geral propôs

que ficasse dez por conta do atraso já verificado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Ah, bom! É proposta dele.

Tudo bem. Vamos estudar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Comunico ainda que esta

Presidência encaminhou à Secretaria Geral da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal proposta de projeto de resolução que substitui integralmente a

Resolução nº 02/95, que deverá ser apresentada pela Mesa do Congresso

Nacional.

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

ordem.

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

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – A proposta de resolução

altera a questão das emendas?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Altera nos termos acordados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Altera de conformidade

com o que foi acordado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Está bom. Muito obrigado.

Era só isso.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, pela ordem. V.Exa.

vai enviar para os Deputados ainda hoje ou amanhã a cópia do parecer

preliminar?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Hoje ainda. Se não for

entregue agora, entregaremos hoje ainda, dependo do Relator-Geral. Se não for

entregue hoje, será amanhã.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Obrigado.

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

palavra pela ordem.

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

Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Havia pedido a palavra para

solicitar o novo projeto de cronograma. Em parte V.Exa. já atendeu. Mas solicito

que V.Exa. já marque reunião do Colégio de Líderes para acertar essas questões,

para que possamos votar com rapidez ainda esta semana.

Gostaria também que V.Exa. anunciasse a votação para amanhã na

Comissão. É muito importante a Resolução nº 2, Sr. Presidente. Do contrário,

vamos criar polêmica na Casa em relação à questão do critério de emendas de

Estados e vamos perder tempo com isso. Então, seria fundamental que já

tivéssemos votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Votação de que, nobre

Deputado?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Das emendas que

acordamos.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não, nobre Deputado. É

preciso que o parecer preliminar primeiro seja aprovado, para deflagrar...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – São duas coisas diferentes,

Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Vai haver emenda, não é?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem que ser preliminar.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Tem que votar, sim; claro

que tem. O parecer preliminar e a Resolução nº 2 emendada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – A Resolução nº 2 é

votada pelo Congresso, não pela Comissão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Temos que encaminhar

nessa proposta, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Li a proposta aqui agora,

nobre Deputado. A comunicação...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Se não me falha o arquivo

sobre o Regimento, teríamos que enviar para o Congresso Nacional poder votar.

Espero que votemos na próxima sessão. Acredito que amanhã.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – É a sugestão, quero ajudar a

dar celeridade. Só isso.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Nobre Deputado, está da

forma que foi combinado no Colégio de Líderes. Já foi encaminhado para a

Presidência do Senado e da Câmara com as providências.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Muito obrigado. V.Exa. já

atalhou mais ainda. Dali já foi direto para lá, sem passar na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – De acordo?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Tudo bem. Por mim, tudo

bem. Participei do acordo, por mim tudo bem. Eu imaginava, e V.Exa. está me

dizendo que não, que teria que passar necessariamente pelo plenário antes de ir

para o Senado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não é lá que aprova.

Está suspensa a sessão. Vamos dar continuidade a ela amanhã, às 10h. 
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SUMÁRIO:

OBSERVAÇÕES

Reunião encerrada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Declaro aberta a reunião.
Como é evidente a falta de quorum , vou encerrá-la, convocando reunião

para terça-feira próxima, às 14h30min.
Está encerrada a reunião.


