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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número

regimental, declaro iniciada a 21ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes das Pautas nºs 19, 20 e 21, de 2001.

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

estão disponíveis sobre a mesa de trabalho.

Apreciação das atas da 20ª reunião ordinária, realizada em 2 e 3 de outubro

de 2001, e da 9ª reunião de audiência pública, realizada em 3 de outubro de 2001.

Estas só serão apreciadas quando houver quorum .

Expediente.

Correspondência recebida.

Expedientes justificando ausência às reuniões, deferidos pela Presidência:

1) Fax encaminhando cópia do Ofício nº 3.571, da Presidência da Câmara

dos Deputados, justificando ausência do Deputado Gastão Vieira no dia 2 de

outubro;

2) Ofício nº 187, de 4 de outubro, do Deputado Raimundo Gomes de Matos,

justificando ausência no dia 20 de setembro;

3) Ofício nº 194, de 4 de outubro, do Deputado Raimundo Gomes de Matos,

justificando ausência nos dias 25 e 26 de setembro;

3) Ofício nº 823, de 8 de outubro, do Deputado Neuton Lima, justificando

ausência no dia 27 de setembro e no período de 2 a 4 de outubro.
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Expedientes encaminhando designação dos Relatores Setoriais das áreas

temáticas da Proposta Orçamentária para 2002:

1) Ofício nº 1.125, de 21 de agosto, da Liderança do Bloco PFL/PST na

Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Luciano Castro para a Área IX –

Integração Nacional e Meio Ambiente;

2) Ofício nº 1.126, de 21 de agosto, da Liderança do Bloco PFL/PST da

Câmara dos Deputados, indicando o Deputado Wilson Braga para a Área I –

Poderes do Estado e Representação;

3) Ofício nº 222, de 18 de setembro, da Liderança do PPB na Câmara dos

Deputados, indicando o Deputado Nelson Meurer para a Área IV – Agricultura e

Desenvolvimento Agrário;

4) Ofício nº 201, de 20 de setembro, da Liderança do PMDB no Senado

Federal, indicando o Senador Wellington Roberto para a Área II – Justiça e

Defesa;

5) Ofício nº 753, de 25 de setembro, da Liderança do PSDB na Câmara dos

Deputados, indicando os Deputados Paulo Feijó e Félix Mendonça para as Áreas

VII – Saúde e III – Fazenda e Desenvolvimento, respectivamente.

Solicito às Lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que

façam as indicações dos Relatores Setoriais para as seguintes áreas temáticas,

com a maior brevidade:

Na Câmara dos Deputados:

PMDB: Área V – Infra-estrutura;
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PT: Área VI – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e Turismo.

No Senado Federal:

PSDB: Área VIII – Previdência e Assistência Social;

PFL: Área X – Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Informo que o Relator-Geral, Deputado Sampaio Dória, fez a designação

dos seguintes Parlamentares para o Comitê de Receitas para a Proposta

Orçamentária de 2002:

Coordenador: Deputado Sampaio Dória, Relator-Geral.

Parlamentares: Senador Amir Lando, do PMDB, de Rondônia; Senador

Paulo Hartung, do Bloco PT/PDT/PPS, do Espírito Santo; Deputado Paulo

Mourão, do Bloco PSDB/PTB, do Tocantins; Deputado Jorge Khoury, do Bloco

PFL/PST, da Bahia; Deputado Jorge Bittar, do PT, do Rio de Janeiro; Deputado

Sérgio Miranda, do Bloco PSB/PCdoB, de Minas Gerais.

Correspondência externa recebida:

1) Ofício nº 1.087, de 3 de setembro, do Presidente da Câmara dos

Deputados, Deputado Aécio Neves, encaminhando cópia de expediente da

Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais – APAEs

com sugestões para a Proposta Orçamentária para 2002;

2) Ofício nº 507, de 2 de outubro, do Presidente do Tribunal Superior do

Trabalho, Ministro Almir Pazzianotto, encaminhando pedido de alteração dos

valores dos precatórios federias trabalhistas incluídos na Proposta Orçamentária

para 2002.
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Expedientes encaminhando relatório de gestão fiscal, em atendimento ao

disposto no art. 55, inciso I, alínea “a” e § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

1) Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Período: de setembro de

2000 a agosto de 2001;

2) Ofício nº 664, de 27 de setembro, do Tribunal Regional do Trabalho da

21ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001;

3) Ofício nº 477, de 28 de setembro, do Tribunal Regional do Trabalho da

17ª Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001;

4) Ofício nº 23, de 28 de setembro, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª

Região. Período: de setembro de 2000 a agosto de 2001;

5) Ofício nº 2.782, de 3 de outubro, do Superior Tribunal Militar. Período: de

maio a agosto de 2001;

6) Expediente de 4 de outubro, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas

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

Expedientes encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Humberto Souto:

1) Nº 5.641, de 26 de setembro, encaminhando cópia do Acórdão 245/2001,

sobre relatório de inspeção realizado na Agência Nacional de Telecomunicações

— ANATEL;

2) Nº 5.668, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 772/2001,

sobre auditoria realizada na Caixa Econômica Federal;
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3) Nº 5.695, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 780/2001,

sobre auditoria realizada na Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da

Saúde;

4) Nº 5.709, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 773/2001,

sobre auditoria realizada na Fundação Universidade de Brasília;

5) Nº 5.710, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 774/2001,

sobre auditoria realizada na Superintendência de Obras do Plano de

Desenvolvimento do Estado da Paraíba — SUPLAN;

6) Nº 5.714, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 777/2001,

sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região;

7) Nº 5.715, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 778/2001,

sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

8) Nº 5.726, de 26 de setembro, encaminhando cópia da Decisão 779/2001,

sobre auditoria realizada na Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso.

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 da Proposta Orçamentária para 2002 e

ultrapassam 2 milhões de reais:

1) Ofício nº 128, de 3 de setembro, do Diretor-Geral do Senado Federal;

2) Ofício nº 165, de 14 de setembro, do Diretor do Departamento de

Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara dos Deputados;

3) Ofício nº 162, do Ministério da Saúde.
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Distribuição de matérias:

Subtítulo 26.784.0230.3265.0001 – Dragagem no Porto de Vitória, no

Estado do Espírito Santo, constante do Quadro V da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro

de 2001 (Lei Orçamentária para 2001).

Relator designado: Deputado Almir Sá, do PPB, de Roraima.

Não há quorum para iniciarmos a Ordem do Dia. Em virtude disso, esta

Presidência suspende a reunião, a qual retomaremos às 18h de hoje.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REVISÃO DE COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 001093/01 DATA: 09/10/0 1
INÍCIO: 18:32 TÉRMINO: 18:33 DURAÇÃO: 00:01
TEMPO DE GRAVAÇÃO:00:01 PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISORES:
SUPERVISÃO: MARIA LUÍZA
CONCATENAÇÃO: MARIA LUÍZA

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO:

OBSERVAÇÕES

A reunião foi transferida para o dia seguinte.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Há número regimental para

abertura dos trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, mas tendo em vista que na Câmara dos Deputados já começou a

Ordem do Dia, com votação nominal, e  que o Comitê de Avaliação de Receitas

está reunido com o Secretário Everardo Maciel, suspendemos a reunião de hoje e

a transferimos para amanhã, com leitura, discussão e votação do relatório

preliminar, às 14h30min.

Está suspensa a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 001109/01 DATA: 10/10/0 1
INÍCIO: 14h48min TÉRMINO: 16h11min DURAÇÃO: 1h23min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 1h24min PÁGINAS: 34 QUARTOS: 17
REVISORES: SEM REVISÃO
SUPERVISÃO: LÍVIA COSTA
CONCATENAÇÃO: LÍVIA COSTA

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação do relatório preliminar, com as  emendas, apresentado ao Projeto de Lei
nº 32/2001 — CN que “estima a receita e fixa a desp esa da União para o exercício financeiro de
2002”.

OBSERVAÇÕES

Há intervenção ininteligível.
Há intervenção paralela ininteligível.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Havendo número
regimental declaro reiniciada a 21ª reunião ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 19, 20 e 21, de 2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que as pautas, com os respectivos itens,
estão disponíveis na mesa de trabalhos.

Apreciação das atas das seguintes reuniões: 20ª reunião ordinária,
realizada em 2 e 3 de outubro de 2001, e 9ª reunião de audiência pública,
realizada em 3 de outubro de 2001.

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.
Ofício nº 496, de 2001, de 18 de setembro de 2001, do Presidente da

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, Senador
Bernardo Cabral, solicitando critério na alocação de recursos a emendas
estaduais.

Expediente justificando ausência às reuniões, deferido pela Presidência.
Ofício nº 238, de 9 de outubro, do Deputado Helenildo Ribeiro, justificando

ausência no período de 1 a 5 de outubro.
Expediente encaminhando designação dos Relatores-Setoriais das várias

áreas temáticas da Proposta Orçamentária para 2002.
Ofício nº 185, de 9 de outubro, da Liderança do PT na Câmara dos

Deputados, indicando o Deputado Gilmar Machado para a Área V — Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e Turismo.

Correspondência recebida.
Ofício nº 2001.01.0518, de 10 de agosto, do Presidente do Conselho de

Justiça Federal, Ministro Paulo Costa Leite, informando sobre o orçamento
daquele órgão na Proposta Orçamentária para 2002.

Expedientes encaminhando Relatório da Gestão Fiscal, em atendimento ao
disposto no art. 55, inciso I, alínea “a”, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1 – Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Período: maio a agosto
de 2001.

2 — Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Período: setembro de
2000 a agosto de 2001.

3 — Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Período: setembro de 2000 a
agosto de 2001.

4 — Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Período: maio a agosto
de 2001.

5 — Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Período: 10 de maio a
agosto de 2001.

Expediente encaminhado pelo Ministro Valmir Campelo, no exercício da
Presidência do Tribunal de Contas da União.
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1 — 5.517, de 12 de outubro, encaminhando cópia da Decisão nº 736, de
2001, referente à auditoria operacional sobre a avaliação do desempenho das
concessionárias de rodovias federais.

Expedientes enviados à Comissão em cumprimento ao art. 8º, § 6º, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2002, que determina o encaminhamento
demonstrativo das obras que constam da Proposta Orçamentária para 2002, que
ultrapassam a 2 milhões de reais.

Ofício nº 574, de 6 de setembro, do Ministério da Educação.
Ofício nº 164, de 5 de outubro, da Advocacia-Geral da União.
Ofício nº 282-A, de 2 de outubro, do Ministério do Esporte e Turismo.
Expedientes enviados em cumprimento ao art. 85 da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2002, que determina o encaminhamento de subtítulos de
contratos relativos às obras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União.

Ofício nº 499, de 25 de agosto, do Tribunal Superior do Trabalho.
Ofício nº 385, de 1º de outubro, do Ministério dos Transportes.
Conforme acordo firmado, esta reunião se destinará apenas à apreciação

da Pauta nº 20, item nº 1.
Apreciação do relatório preliminar, com as emendas, apresentado ao

Projeto de Lei nº 32, de 2001, que “estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2002”.

Concedo a palavra ao Relator-Geral, Deputado Sampaio Dória.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, embora a intenção da Relatoria seja sempre a de incorporar, na
maior medida possível, as contribuições dos autores de emendas, na verdade,
não foi possível fazê-lo numa escala mais considerável, embora não tenha
deixado também de fazê-lo numa escala razoável. Diversas emendas foram
acolhidas, algumas integralmente, outras, parcialmente.

De qualquer forma, Sr. Presidente, a tentativa de um expressivo número de
Parlamentares, através de emendas, levantar desde logo discussões que, sem
dúvida alguma, vão nos ocupar, a nós, na Comissão, e no plenário das duas
Casas do Congresso, ao longo dessas próximas semanas e desses próximos
meses, como, por exemplo, a discussão relativa ao reajuste real do salário
mínimo, à reposição de recursos para o Ministério da Saúde. Esta, em decorrência
da interpretação dada à PEC da Saúde pelo Ministério da Fazenda e,
posteriormente, pela Advocacia-Geral da União, teria, na opinião de muitos dos
Srs. Congressistas, prejudicado a integridade das verbas destinadas à Saúde em
obediência aos termos e ao espírito da emenda constitucional aprovada no ano
passado.

O mesmo digo em relação a outros projetos que alguns Parlamentares,
alguns partidos políticos com representação nesta Casa, apreciariam muito ver
contemplados. Parece-me que seria prematuro incorporar essas propostas ao
atual estágio dos nossos trabalhos, ou seja, o parecer preliminar. Por essa razão
essas emendas de modo geral foram rejeitadas.
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Houve também inúmeras tentativas, cerca de duas dezenas, de incluir
novas exceções ao corte linear de investimentos realizados pela Relatoria-Geral
neste parecer prévio, de modo a dar aos Relatores-Setoriais uma base de partida
para seus trabalhos.

De modo geral, quero deixar absolutamente claro que a rejeição dessas
emendas não se trata de uma tentativa, que seria, aliás, estúpida e inócua, de se
travar uma discussão que certamente será profunda e apaixonada, envolvendo
inúmeras dessas questões e outras que ainda não mencionei, mas que
certamente ocuparão a agenda da Comissão e do Congresso proximamente.
Apenas não considero que este seja o momento e que este seja um instrumento
adequado para, desde logo, incorporar a essas discussões, seja sobre salário
mínimo, seja sobre reajuste dos servidores federais, seja sobre subsídio para as
dívidas agrícolas, seja sobre a restauração de valores orçamentários para o
Ministério da Saúde, em consonância com a PEC da Saúde, aprovada pelo
Congresso no ano passado. Em suma, houve o cuidado de manter a integridade
do parecer preliminar, deixando essa discussão para um segundo plano.

Em todos esses casos, todavia, está feita a ressalva explícita de que, se —
nessas próximas semanas, em decorrência sobretudo do trabalho do Comitê de
Receita — conseguirmos mobilizar recursos para dar a eles as destinações que a
vontade política majoritária da Comissão e do Congresso determinem, tão logo
esses recursos sejam levantados, aferidos e estabelecidos, teremos,
evidentemente, o cuidado de ouvir as Lideranças partidárias da Comissão e do
Congresso, os integrantes da Comissão Mista de Orçamento e as entidades
representativas da sociedade, para decidir, então, já com a segurança de recursos
disponíveis, sua melhor alocação.

Não tive, não tenho e não terei nenhuma pretensão — que seria
absolutamente  descabida — de decidir qual deva ser a melhor destinação para os
recursos adicionais que eventualmente conseguirmos levantar, detectar e
mobilizar, através, como disse, do Comitê de Receitas recém-instalado, e que
ontem já teve contato formal e oficial com o Secretário da Receita Federal, Dr.
Everardo Maciel.

Pretendo, evidentemente, como está dito em cada uma das justificativas
dessas rejeições, trazer à discussão política da Comissão e das duas Casas do
Congresso a questão de quais devam ser as alocações prioritárias dos recursos
que eventualmente conseguirmos detectar, seja para salário mínimo, seja para
reajuste de servidores, para outros programas sociais, para agricultura, para a
saúde.

De qualquer forma, essa é uma discussão que, a meu ver, seria
absolutamente prematura neste momento.

Fundamentalmente, eram essas as observações que gostaria de fazer
neste momento. Coloco-me à disposição dos membros da Comissão para
qualquer esclarecimento adicional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra ) – Em discussão o parecer
do Relator.
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Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, temos

acompanhado de perto o esforço do nobre Relator para criar espaço, em primeiro
lugar, no sentido de viabilizar grandes projetos, grandes demandas nacionais, bem
como as emendas em geral, médias e pequenas, tão úteis quanto as outras.
Somos testemunhas de que S.Exa. muito tem se esforçado para aperfeiçoar a
tramitação, e foi um avanço o que obtivemos de forma equilibrada e apoiada por
todos no que se refere ao ajuste de número de emendas por Estado. É importante
fazer essa ressalva.

Tivemos oportunidade de participar, ontem, de uma reunião extremamente
construtiva, aberta, transparente, com o Secretário Everardo Maciel, procurando
aquilo que é mais importante, a detecção de fontes, com um esforço que pode ser
obtido tanto para o investimento — existe uma possibilidade —, como para fontes
permanentes para atender àquelas de caráter continuado, que seriam
especificamente o salário mínimo, os servidores públicos etc.

Quero ressaltar o esforço da Comissão, do Comitê de Receitas, do nosso
companheiro Jorge Bittar, sobretudo do Sr. Relator. Mas não podemos deixar de
registrar que esse esforço da Comissão  e de todos os partidos da base do
Governo e da Oposição não parece ser a mesma postura do Governo Federal, no
que se refere pelo menos aos servidores públicos. Talvez houvesse uma
expectativa exagerada do movimento dos servidores com as possibilidades da
Comissão de Orçamento. Estamos aqui para trazer a realidade dos fatos e dos
números, mas o Governo fechou, inclusive, o diálogo com os servidores públicos.

Fui comunicado pelo Líder Walter Pinheiro de uma decisão tomada pela
bancada do PT no sentido de obrigar o Governo pelo menos a negociar, não de
dar a reposição. Quando parecia que a negociação poderia ser aberta, com
participação, inclusive, de membros da base do Governo, houve, pelo contrário, o
fechamento completo e até o corte de pagamento.

Então, seguindo orientação do meu partido, já que não nos sentimos em
condições de votar, nós nos recusamos a dar seguimento. Estaríamos dispostos a
participar do esforço do nobre Relator no sentido de procurar fontes, mesmo que
fossem insuficientes. Mas desde que seja no clima que temos na Comissão e no
Comitê, não naquele que nos tem chegado no que se refere ao relacionamento do
Governo com os servidores públicos.

Sr. Presidente, a contragosto, somos testemunhas públicas do que vem
ocorrendo, mas a orientação da bancada é de nos incorporarmos ao Governo
também nesse esforço comum e substituir esse fechamento e a intransigência
pelo diálogo. Até que isso ocorra, nós nos sentimos prejudicados para poder
continuar colaborando se não na discussão, mas na tramitação. Vamos adotar a
postura de obstrução, para evitar que depois possamos ser responsabilizados por
aprovar algo que não corresponda àquilo que seja expectativa, talvez até
exagerada, de alguns.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Quero dizer a V.Exa. que fico
muito sensibilizado com as referências que faz ao trabalho que estamos
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desenvolvendo de comum acordo com os demais partidos, inclusive com o seu
que, aliás, tem dado contribuição muito construtiva, séria e correta, seja no Comitê
de Receitas, seja no âmbito de outros comitês, ou da própria Comissão.

Lamento que, em decorrência de uma decisão maior da Liderança do
partido de V.Exa. na Câmara dos Deputados, a bancada do PT fique impedida de
dar seguimento à discussão e votação desse parecer prévio que, a rigor —
apenas tomaria a liberdade de alertá-lo — tem uma conseqüência de ordem
prática: não permitir que o prazo para apresentação de emendas individuais,
coletivas, estaduais, regionais e de Comissão, comece a correr. Esse prazo, como
sabe V.Exa., está previsto para ter o seu decurso inicial no dia 15 de outubro,
encerrando-se no dia 25 de outubro, para não prejudicar o cronograma maior que
prevê a votação do Relatório final por volta de meados de dezembro.

Na verdade, a decisão do partido de V.Exa., que temos de respeitar, pode
ter a conseqüência de impedir que comece a decorrer o prazo para apresentação
das emendas e as etapas posteriores do processo de elaboração e votação do
Relatório final.

 Compreendo a posição de V.Exa. e também retribuo as referências
extremamente simpáticas e generosas que acaba de me fazer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sr. Relator, estive
observando o Relatório apresentado por V.Exa. e me chamam a atenção alguns
fatos. O primeiro deles, a enorme quantidade de propostas de emendas rejeitadas
ou acatadas parcialmente. Cabe a V.Exa. esse papel, mas tem-se a impressão de
que poucas sugestões dos nobres Parlamentares foram aceitas.

Em segundo  lugar, ao aprovar este Relatório, fica a impressão de que
poderemos esquecer o reajuste dos servidores e do salário mínimo. Chamo a
atenção para as emendas do Deputado Jorge Bittar, Emenda nº 15, em que
S.Exa. propõe revisão de receita, ou seja, recursos que hoje vão ficar liberados
para emendas de bancada. A proposta de S.Exa. seria designar essas receitas
para reajuste de salário mínimo e ou reajuste de servidores. Ao rejeitar a Emenda
nº 15, praticamente deixa disponíveis esses recursos. Não temos nada contra,
mas deixá-los disponíveis para as emendas de bancada.

Chamo a atenção também para a Emenda nº 39, de minha autoria, em que
V.Exa. mantém a reserva de contingência novamente para as emendas
individuais, quando o nosso objetivo é fazer com que a Emenda Constitucional nº
29 seja aceita ou cumprida. Essa a razão que vem casada com a Emenda nº 40.

Sr. Relator, não podemos deixar que as emendas individuais corrijam
diferença hoje apresentada. Não podemos deixar que fique por conta das
emendas individuais a correção da diferença que existe do Projeto de Lei
Orçamentário para aquilo que dispõe a Emenda Constitucional nº 29. Devemos ter
a oportunidade de corrigir, o que era o objetivo da minha emenda, começar a
garantir desde já que a Emenda Constitucional nº 29 seja cumprida. Se deixarmos
por conta das emendas individuais, caso elas não se concretizem dentro das
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necessidades de recursos financeiros para atender à Emenda Constitucional nº
29, vão ficar aquém disso. De toda maneira, V.Exa. vai ter que depois mexer no
Relatório para atender a essa emenda.

Nosso objetivo já era partir desde esse pré-Relatório para a sua correção.
Por isso fazemos um apelo a V.Exa., a fim de que analise com maior
profundidade, faça uma reflexão — não que V.Exa.; não tenha refletido — no
sentido de procurar desde já garantir que a Emenda Constitucional nº 29 seja
cumprida, porque a ela vamos apresentar destaques.

São essas as emendas a que apresentaremos destaques e que queremos
ver contempladas. E, se necessário, faremos um debate maior nesta Comissão,
que entendo necessário, para que seja cumprido o mínimo constitucionalmente
hoje posto para a Saúde.

Quanto ao comentário do Deputado Virgílio Guimarães, que V.Exa., nobre
Relator, já lamentou, hoje a situação vivida pelos trabalhadores públicos da União
é bastante difícil. Vejo até um mecanismo opressivo do Poder Executivo. Sei que
não temos nada com isso, mas esta Comissão politicamente tem muito a
contribuir. É com esse objetivo que tomamos a decisão política hoje de tentar
garantir uma negociação. Sabemos que vamos conversar sobre política, mas é na
política que está a solução para o servidor público e para os trabalhadores rurais.

Essa é a razão de entrarmos em obstrução nesta Comissão.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sr. Deputado, no tocante à

segunda parte, gostaria de reiterar a V.Exa. o que já disse ao Deputado Virgílio
Guimarães, no sentido de que evidentemente todos nós temos de respeitar a
decisão da Liderança dos partidos, como a do Partido dos Trabalhadores, como
um instrumento de pressão para levar o Governo a abrir o diálogo e a negociação
com os servidores em greve.

Mas, no tocante à primeira parte, gostaria de dar um esclarecimento. Se
bem entendi, a intenção de V.Exa., o que a Assessoria e a Consultoria da
Comissão informam, é que um ponto...

(Intervenção paralela ininteligível.)
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sobre a parte inicial levantada por

V.Exa., gostaria de dizer duas coisas: uma, do montante ali previsto, uma parte,
cerca de 1 bilhão e 200 milhões, destina-se às emendas individuais, de fato. E
nota-se claramente uma absoluta indisposição da esmagadora maioria dos
Congressistas em abrir mão desses recursos, para apresentação das suas
emendas individuais.

O saldo da ordem de 600 a 700 milhões de reais destinariam-se a emendas
coletivas dos Estados, das Regiões e das Comissões Técnicas.

E a outra emenda, que pretende assegurar a destinação dos recursos não
utilizados pelas emendas individuais para o reajuste dos servidores — perdão,
nesse caso de V.Exa., para o Ministério da Saúde —, o que estamos pondo como
justificativa da recusa é que na medida em que identificarmos, como disse no
início, novos recursos, antes de deliberar sobre as destinações prioritárias —
ontem começamos a discutir com colegas de V.Exa. e com o Secretário da
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Receita Federal, no Comitê de Receita —, desses recursos que vierem a ser
identificados como adicionais, a nossa intenção é promover exatamente uma
discussão política no âmbito da Comissão, com as Lideranças dos partidos, nas
duas Casas do Congresso Nacional, para fazer com que as prioridades
estabelecidas para destinação desses eventuais recursos — salário mínimo,
reajuste de servidores, saúde, agricultura etc. — traduzam o consenso político que
prevaleça dentro das duas Casas do Congresso.

Achamos que não faz muito sentido desde já estabelecermos amarrações e
predestinações para esses eventuais recursos disponíveis, seja pela sua não-
utilização, como aponta V.Exa., no caso das emendas individuais, seja para outras
fontes de receita que venham a ser detectadas pelo comitê de receitas.

Democraticamente, o que a Relatoria está pretendendo é devolver a
V.Exas., no âmbito desta Comissão e do Congresso, a discussão sobre quais
devam ser as destinações prioritárias desses recursos adicionais que venham a
ser detectados.

É claro que, para uma parcela importante do Congresso, a prioridade
absoluta é saúde pública; para outros, o reajuste real do salário mínimo; para
outros, o reajuste dos servidores públicos. Na verdade, vamos fazer essa
discussão mais adiante, e não no momento e na etapa do relatório preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o
Deputado João Grandão para discutir.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, indago com
relação à Emenda nº 32, que fala sobre a questão do Novo Mundo Rural, à
Emenda nº 29, também relacionada com o Novo Mundo Rural, especificamente de
assentamentos de trabalhadores rurais e sua consolidação, e à Emenda nº 33,
que fala de emancipação dos assentamentos rurais.

Todas as emendas, tentando minimamente garantir a manutenção de
algumas situações, foram rejeitadas. Por isso, gostaria de uma explicação da
Relatoria em relação a essas emendas propostas.

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

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - V.Exa. lembra-se do nome dos
autores dessas três emendas?

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – As Emendas de nºs 29 e 32 foram
assinadas pelo Deputado Virgílio Guimarães; a Emenda nº 48 foi assinada pelo
Deputado Gilmar Machado. Todas elas relacionadas ao subitem 5.5, incluídas no
Novo Mundo Rural.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sr. Deputado, houve várias
tentativas, além dessas três que V.Exa. menciona, de evitar cancelamentos de
cortes para alguns programas, no caso específico, o Novo Mundo Rural,
Consolidação de Assentamento.

A posição da Relatoria foi de rejeitar todas as tentativas de cancelamento,
com exceção de uma, inclusive advinda de sugestões de Deputados da bancada
do PT, na sua maioria, que são as programações voltadas para o atendimento à
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criança. Nas demais o cancelamento foi mantido, o que não significa que os
Relatores-Setoriais não possam e até não devam, ouvindo os argumentos dos
Srs. Deputados, restabelecer os valores originais. Na verdade, evitamos reduzir ao
extremo a margem disponível dos Relatores-Setoriais no sentido de fazer o exame
e reavaliação desses recursos, dado que o número de cancelamentos ficaria muito
elevado, o número de matérias já livres desse cancelamento estabelecido em lei
extremamente extenso. Nós reduziríamos a margem de manobra a um nível
absolutamente inexpressivo, quase simbólico.

Então, na verdade, a única exceção que decidimos abrir para essas
propostas foi para aqueles projetos e programas relacionados ao atendimento da
criança.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Permita-me, Sr. Presidente. Mas,
no caso dos Relatores-Setoriais, não vão ter valor determinado para trabalhar. De
que forma o Relator-Setorial vai recuperar isso?

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Os Relatores-Setoriais, na
verdade, dispõem desse limite de cortes e, historicamente, sequer chegam
próximo desse limite. E eles têm tanto a sensibilidade quanto V.Exa. e eu teríamos
para esses programas de interesse social absolutamente indiscutível. Não quis —
e acho que não devo — interferir no arbítrio dos Relatores-Setoriais para fazer
avaliação e reavaliação desses programas que foram objeto desses cortes. Mas
não tenho dúvida de que eles terão a sensibilidade suficiente — até porque terão
de justificar eventuais cortes — de preservar, na sua integridade, programas como
esse que preocupam V.Exa. e outros companheiros de seu partido.

Os únicos a que me antecipei e achei que não deveria sequer deixar ao
arbítrio dos Relatores-Setoriais, também por proposta do partido de V.Exa., foram
os programas destinados ao atendimento à criança, como o programa Bolsa-
Escola, o programa do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Esse
também foi um pleito do PT que nós decidimos acatar, em consideração ao fato
óbvio de que criança não tem advogado, não tem lobby , não tem representação
parlamentar maior ou menor, mais ou menos eficaz.

Então, desde logo, é nossa obrigação preservar esses programas de
qualquer tipo de corte ou redução. Mas todos os demais, evidentemente, ficarão a
critério e ao arbítrio dos Relatores-Setoriais examinar e analisar. Aqueles que têm
uma carga e um apelo social muito forte, como esses com que se preocupa
V.Exa., seguramente, Sr. Deputado, vão ser mantidos na sua íntegra. E eu me
comprometo, desde logo, com V.Exa. a ficar atento a isso, para evitar qualquer
tipo de dano a esses programas. É um compromisso solene que assumo com
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o próximo
orador inscrito, o Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente,
Sr. Relator-Geral, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, cumpri o dever
de apresentar ao relatório preliminar uma emenda nos seguintes termos:
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Inclua-se onde couber, no Programa 0041 — Desenvolvimento do Ensino
de Graduação, o seguinte texto:

Apoio a Entidades de Ensino Federais e
Instituições Públicas credenciadas pelo Ministério da
Educação para desenvolvimento de programa de
ensino a distância, para a formação de professores
para educação básica”

Sr. Presidente, o que me inspirou a apresentação dessa emenda foi o
trabalho que se realiza em Santa Catarina, no que se refere à educação a
distância. A Universidade do Estado de Santa Catarina, conforme relatório que
tenho em mãos, é credenciada, pelo Ministério da Educação, para oferecer cursos
de graduação a distância. Pioneira, leva formação acadêmica com certificação até
o usuário.

A UDESC tem nova opção de ensino para o aluno, que é a UDESC virtual,
um sistema de educação com uma proposta interativa, colaborativa e integrada ao
espírito de partilha de rede. Hoje, em Santa Catarina, a UDESC já atende a cento
e tantos Municípios.

O Sr. Relator-Geral, no seu parecer, informa que não acolheu a minha
emenda porque ela poderá ser apresentada na forma de uma emenda coletiva,
estadual ou regional, suponho.

Mas não é assim, Sr. Presidente, o Programa de Educação Superior a
Distância foi contemplado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e até 2006
todos os professores de ensino fundamental terão de ter graduação, senão não
poderão lecionar. Por isso, a Universidade do Estado de Santa Catarina organizou
esse Programa de Educação a Distância. São 135 dos 293 Municípios de Santa
Catarina que estão sendo atendidos e praticamente todo o território catarinense,
porque vêm alunos de outros Municípios.

Mas essa emenda não vai favorecer apenas o Estado de Santa Catarina.
Atualmente, cinco universidades estão credenciadas pelo Ministério da Educação
para desenvolver Programas de Educação a Distância, visando à formação de
professores para a educação básica: Universidade Federal do Pará, Universidade
Federal do Ceará, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do
Paraná e a Universidade Federal de Santa Catarina. Todas elas têm autorização
para, através do ensino a distância, levar o conhecimento de Licenciatura Plena
de Pedagogia. Há professores que, até 2006, terão de apresentar esse atestado
de graduação, inclusive aqueles que estão se preparando para ingressar no
magistério.

Essa emenda atende o País todo e não aumenta despesa, apenas busca
fazer com que o Orçamento Geral da União cumpra a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, principalmente o Plano Nacional de Educação. Por isso pediria ao Sr.
Relator-Geral que revisse o seu parecer. Essa emenda não aumenta despesas,
apenas amplia a ação do ensino a distância.

Obrigado, Sr. Presidente.
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 O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  – É muito oportuna a abordagem
de V.Exa. A forma de encaminhamento que nos pareceu inadequada.

Essa é uma matéria típica de emenda à despesa coletiva ou individual. O
que o Relator pode fazer...

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Relator,
V.Exa. estava conversando enquanto eu falava.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Fui extremamente atento às
ponderações que V.Exa. fez.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – V.Exa. estava
conversando com o assessor.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Conversando a respeito de suas
ponderações.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – V.Exa. vai me
desculpar. Não pode ser uma emenda coletiva porque é para todo o Brasil, Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – V.Exa. fala em apoio a entidades
de ensino federais e instituições públicas credenciadas pelo MEC para o
desenvolvimento de programa de ensino a distância para a formação de
professores para educação básica em âmbito nacional. Essa é a leitura que faço.

De qualquer forma, quero dizer a V.Exa. que a sua proposta de emenda
ressente-se de certo cunho autoritário, porque quer que se determine ao Relator-
Setorial que inclua esse título no Programa 0041.

Comprometo-me, Sr. Deputado, em consideração à importância da sua
proposta, a recomendar ao Relator-Setorial ou até a determinar que leve em
consideração essa proposta. Mas eu me sinto incapacitado de estabelecer como
determinação  impositiva, como V.Exa. pretende.

Se V.Exa. estiver de acordo, poderemos fazer em conjunto uma redação —
suponho que V.Exa. se preocupa em atingir o objetivo — alternativa,
recomendando ao Relator-Setorial da área da educação que considere suas
ponderações, para que possamos incluir esse título nesse programa e, em
seguida, evidentemente, providenciar as emendas à despesa para suportar os
gastos previstos.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente,
apenas para prestar um esclarecimento.

Quero inicialmente pedir desculpas ao Sr. Relator, porque argumentei com
base no que está escrito no parecer de V.Exa. O parecer não informa que V.Exa.
iria recomendar ao Relator-Setorial. V.Exa., no seu parecer, rejeita a emenda...

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Eu estou me propondo a fazer isso
agora, Sr. Deputado, exatamente em atenção ao pleito de V.Exa. e às suas
considerações.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado.
Não pode ser uma emenda coletiva porque é para todo o Brasil.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Pode ser uma emenda de Relator,
Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Pode ser uma
emenda de Relator.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Mas estou preocupado exatamente
em atender à postulação de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado.
V.Exa. pode crer que essa emenda é de interesse de todo o País.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Estou de pleno acordo com V.Exa.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado.
 O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA –  Vou pedir à Consultoria que

elabore, em conjunto com V.Exa., uma redação alternativa que permita
exatamente atender ao seu objetivo.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Obrigado a
V.Exa.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, Sr. Relator, ano
passado discutiu-se exaustivamente nesta Comissão que não haveria suspensão
de sessão e que o quorum  de um dia anterior não serviria para o outro dia.

A Comissão tem-se esvaziado. Só no momento em que há interesses
pessoais, as reuniões ficam cheias, e vira uma festa. Mas na hora de trabalhar,
não aparece ninguém. Gostaria que o Presidente levasse esse fato em
consideração, porque já foi muito discutido.

Chamo a atenção dos Srs. Deputados que deveríamos exigir do Governo a
execução do Orçamento de 2001. Não se fala nisso. Deveríamos parar enquanto
o Governo claramente não enviar o decreto de descontingenciamento. Todas as
emendas de bancada não-atendidas e 80% das emendas individuais, e nós aqui
tocando o Orçamento.

Deveríamos portanto derrubar as sessões, não permitir que quorum  de um
dia para outro exista e nem suspensão de sessão. Isso foi muito discutido ano
passado, com o compromisso de não ocorrer este ano. E está acontecendo tudo
de novo. Não vamos deixar que aconteça.

 Sr. Relator, fizemos duas emendas. Uma solicitava que 50% das emendas
coletivas e individuais de bancada fossem indicadas para o Fundo de Combate à
Pobreza. V.Exa. alegou seus motivos, mas essa foi rejeitada, e isso fica na
consciência de cada bancada, de cada Parlamentar.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Queria justamente dizer que, no
mérito, a proposta de V.Exa. é perfeita, e eu não teria nenhuma dúvida em
endossá-la. Apenas eu não tenho direito de interferir no arbítrio de cada Deputado
e de cada bancada a respeito do que seja melhor como objeto de suas emendas.
Mas apoio a iniciativa de V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Compreendida a posição do Relator,
agradeço a V.Exa.. E quero parabenizá-lo por ter incluído emenda dizendo que as
bancadas devem se reunir no plenário do Congresso Nacional, a exemplo de
algumas bancadas. Porque nós estamos discutindo orçamento público, e o povo
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tem de opinar, bem como as entidades, o Governo, os Municípios, os Governos
Estaduais. Todos têm interesse. Nós estamos lidando com dinheiro de impostos,
dinheiro do povo.

Então, essa emenda vem em boa hora para que seja registrado nas atas,
nos Anais desta Casa, que as bancadas não se reúnem em restaurante, em
apartamento, em cozinha de ninguém para chegar aqui com prato feito, para que a
bancada engula goela abaixo. Isso aqui é orçamento participativo, com a
participação dos Srs. Deputados, discutindo cara a cara, olho a olho, com o
conhecimento do Congresso Nacional e, principalmente, do povo.

Agradeço ao Relator que acatou a emenda.  A Comissão está de parabéns.
Precisamos amarrar esta Comissão cada dia mais, colocar em discussão as
matérias relevantes e deixá-las mais transparentes, como consta no seu relatório
preliminar, para que o povo tenha conhecimento e oportunidade de participar e
debater as questões do seus Estados e do seu País.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Apenas para
responder à questão do Deputado João Caldas, a Mesa, por meio de seu
Presidente e seus Vice-Presidentes, está seguindo rigorosamente aquilo que foi
estabelecido de não passar de uma semana para outra. De um dia para outro já
havia, naturalmente, acordo, mas de uma semana para outra não está ocorrendo,
o que já foi um avanço em relação ao que acontecia em outros momentos, sem
entrar no julgamento do mérito da atitude de cada um.

Quanto à execução orçamentária, nobre Deputado João Caldas, foi
constituído, já na gestão da Mesa atual, um comitê de execução orçamentária. Eu
não tenho informação para dar a V.Exa. — talvez daqui a pouco tenha condições
de fazê-lo — sobre a instalação desse comitê. Inclusive ele foi ampliado, a decisão
inicial era de que fossem cinco membros, passou para sete membros. Depois
poderemos ver a possibilidade de comunicar a todos os membros da Comissão de
Orçamento, para aqueles que tiverem interesse, mesmo sem ser parte, para que
os partidos possam indicar os seus membros. Mas aqueles Deputados que
tiverem interesse em acompanhar a execução orçamentária...

(Intervenção ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Já está completo,

mas eu diria para aqueles que têm interesse em participar, porque é aberto. Em
todos os comitês as pessoas podem comparecer. O Deputado João Caldas
poderia comparecer, caso considere interessante.

Claro que esta Comissão deverá ter uma ação política. Também nesse
ponto incorporo inteiramente a posição de V.Exa., no sentido da liberação da
totalidade das emendas aqui votadas. Afinal, o trabalho aqui é profícuo, é árduo,
mas precisa ser reconhecido e executado.

Com a palavra, pela ordem, o nobre Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Apenas para dizer que

nem todos os presentes vão precisar usar da palavra, porque, da maneira que o
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Deputado João Caldas apresentou, parece que só S.Exa. está presente. Há vários
presentes. Portanto, o Deputado pode pedir verificação.

No entanto, eu não posso aceitar essa crítica, porque, na medida em que
eu assinei a presença, estou presente e não posso aceitar críticas, e nem os
outros que estão aqui.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Primeiro, não existe nenhuma
questão de ordem do nobre Deputado José Carlos Aleluia. Segundo, não há
quorum , porque se se pedir verificação de quorum  a sessão cai.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, o Deputado
tem todo o direito de, numa votação, pedir verificação de quorum . Mas não tem
direito de tentar advertir os colegas, ausentes ou presentes. Há quorum , senão
não estaríamos votando, e só poderá ser verificado na forma do Regimento. Os
Deputados podem estar na sala, ao lado. Há quorum  regimental. É bom que fique
claro, e se quiser pedir verificação, que seja feito na forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Sem dúvida,
Deputado Aleluia. Há um quorum  para discussão, que é o quorum  do livro, e
aquele para votação, caso requerida a verificação, que, respeitado o interstício de
uma hora, poderá ser feita.

Com a palavra, para discutir...
O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, peço verificação de

quorum .
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado João

Caldas, como eu acabei de informar, o quorum  para discussão é o que estiver no
livro. A verificação é de votação. V.Exa. apresente um requerimento...

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Vai haver votação?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Talvez. Só para

esclarecer. Nós estamos em discussão. Durante o prazo de discussão, a cada
emenda oferecida poderá haver apresentação de destaques, até porque temos
inscritos para discutir, nobre Deputado João Caldas. E há pouco chegou aqui o
requerimento para apresentação de destaques. Nós vamos deixar correr a
discussão e, ao final da lista desses inscritos, avaliar se já terá sido tempo
suficiente ou não.

Quero esclarecer a V.Exa. que o pedido de verificação demanda
apoiamentos.

Pela ordem, Deputado Dr. Rosinha, para uma questão de ordem. Depois,
Deputado Clementino Coelho para discutir.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, são duas questões de
ordem que tenho a fazer.

A primeira diz respeito à falta de quorum , o número de Deputados
presentes é ínfimo. Sendo assim, solicito a V.Exa. que suspenda esta sessão,
retomando-a amanhã cedo, como já foi acordado entre as Partes nesta Comissão.

A segunda é em função da suspensão da sessão, que V.Exa. prorrogue por
somente mais uma hora o tempo para apresentação dos destaques, uma vez que
eles têm de ser apresentados para a sessão de amanhã. Peço a V.Exa. que
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suspenda esta sessão. A participação dos Parlamentares no debate é ínfima; um
outro está participando; os outros não vão ter oportunidade de debater por não
estarem presentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado Rosinha, a
questão de ordem de V.Exa. será analisada após a discussão da matéria por parte
do Deputado Clementino Coelho.

Para discutir a matéria, com a palavra o Deputado Clementino Coelho.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, Sr. Relator,

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de discutir mais precisamente — e até informar
aos meus Pares desta Comissão de Orçamento — por que a Emenda nº 89 foi
rejeitada. Pela explicação dada, essa emenda deveria ser feita na fase seguinte,
após o dia 15, quando o prazo de emendas é reaberto, como sugestão ao Comitê
de Receitas. Entendi também que ela não pôde ser aceita nessa fase porque
poderia atropelar a tramitação desse projeto lá no Senado.

Deputado Sampaio Dória, quero entender se ela, regimentalmente, pode
ser aceita agora ou só na fase seguinte. É essa a explicação que peço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Está assegurada a
palavra ao nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Fiz uma consulta ao
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – O Relator está
analisando a proposta.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – É importante a resposta
para eu poder prosseguir com meu raciocínio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado, peço a
V.Exa. que repita a pergunta com clareza, porque S.Exa. está consultando a
Assessoria a respeito de seu questionamento.

Peço ao Sr. Relator atenção, para que possa dar a orientação que o
Deputado Clementino Coelho deseja.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Preciso saber se a Emenda
nº 89 foi rejeitada devido à questão regimental; ou seja, se a emenda não cabe na
fase atual de parecer ao relatório preliminar, se terei de encaminhá-la ao Comitê
de Receitas na fase seguinte, ou se ela foi rejeitada agora por uma questão
política de prudência com o que está tramitando no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – É exatamente a
respeito dessa emenda que o Relator estava consultando a Assessoria.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Deputado, V.Exa. sabe que a
matéria estava em tramitação no Senado e foi rejeitada, ontem, no âmbito da
Comissão.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Ela ainda vai a plenário.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Aliás, o Presidente da Comissão,

Senador Carlos Bezerra, está comprometido conosco no sentido de viabilizá-la no
plenário para, em seguida, remetê-la exatamente ao Comitê de Receita. Era essa
a nossa intenção.
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Há ainda um outro questionamento, que ainda não endosso, de que a
emenda de V.Exa. poderia afetar o resultado primário do setor público. Tenho
dúvidas com relação a isso porque, a rigor, não concebo que o Governo tenha, ao
calcular o resultado primário, levado em consideração matéria que ainda estava
em fase de tramitação e, portanto, condicionada.  Essa proposta não está incluída
como receita condicionada na proposta do Governo.

 Portanto, divirjo do entendimento da Consultoria no sentido de que o
acolhimento de sua sugestão pudesse eventualmente afetar o resultado primário
do superávit previsto.  No entanto, julgo prudente que se aguarde a manifestação
do Plenário do Senado — que deve ocorrer, segundo o Senador Carlos Bezerra,
nos próximos dias —, para, em seguida, discutir com o Comitê de Receita
eventual utilização dessa receita para outros fins que não apenas o que o Governo
pretende atingir, que seria de destinar integralmente esses recursos para o
abatimento da dívida pública interna.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr.  Relator, considero-me
parcialmente satisfeito.

Gostaria apenas de fazer o seguinte comentário: também concordo com
V.Exa. no sentido de que isso não compromete de forma alguma o superávit
primário, até porque quem lê a resolução aprovada e a resolução solicitada pelo
Banco Central verifica que são concedidos até 540 dias para o fechamento da
operação.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Portanto, não é possível
considerar isso como integrante do resultado primário.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Perfeitamente.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Então, estou de acordo com

V.Exa. e em desacordo com a Consultoria.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Inclusive o Diretor do Banco

Central, que estava ontem presente no CAE, informou que essa operação poderá
se materializar, em termos de entrada efetiva de recursos, até dezembro deste
ano, porque existe firme interesse da banca internacional privada em adquirir
esses créditos.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Também nessa hipótese não
estaria afetado o resultado primário de 2002.

Estou inteiramente de acordo com V.Exa.  Apenas acho que, por prudência,
deveremos aguardar a manifestação do Senado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Concordo com a prudência.
Quero apenas duas observações: segundo o entendimento de V.Exa., com o qual
concordo plenamente, essa emenda deveria ser bancada pelo Comitê de Receitas
e não como emenda individual, para que tivesse mais força e importância nas
negociações. Ela viria de um comitê composto por Senadores e Deputados,
representando a Federação como um todo, retirando-se assim esse viés de
individualismo.  O Senado é a Casa mais suscetível aos interesses do Governo e
poderá não colocar a matéria em votação até o prazo que teremos para a
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apresentação de emendas — a fase seguinte.  Gostaria de obter um
compromisso.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – V.Exa. já tem o compromisso do
Presidente desta Comissão.  Tomei a liberdade de conversar com S.Exa. a
respeito dessa matéria, logo depois que V.Exa. conversou comigo, e o Presidente
se incumbiu de conversar com as Lideranças do Senado para aprovar a proposta,
dando no entanto outras destinações a esses recursos que não aquelas
pretendidas pelo Governo com exclusividade, ou seja, o abatimento da dívida
pública.

 Foram exatamente as suas ponderações que me sensibilizaram, as quais
levei ao Presidente da Comissão, que está incumbido de tratar desse assunto
nesta fase final de tramitação da matéria no Senado Federal.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Deputado Sampaio Dória,
se por um acaso, mesmo com o esforço do Presidente da Comissão e de outros
Senadores, não conseguirmos agendar a votação dessa matéria antes do prazo,
entendo que deveríamos colocá-la como receita condicionada, porque até
dezembro  poderíamos efetivar essa modificação.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Estudarei as sugestões de V.Exa.,
Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Vamos ser prudentes, mas,
se amanhã essa prudência, por questão de jogo político do Senado, não chegar
ao interesse da Comissão, faremos regimentalmente a receita condicionada
porque, quando da votação, ainda poderemos alterá-la.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Para concluir, então,
nobre Deputado. O tempo de V.Exa. está encerrado.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Presidente, estou
aguardando  a ...

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Até amanhã de manhã, quando
nós voltarmos a nos reunir, conforme vai propor o Presidente Virgílio Guimarães,
nós já deveremos ter discutido com V.Exa. uma forma alternativa de considerar a
sua proposta.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Gostaria, dentro do
possível, que a minha proposta fosse incorporada pelo coletivo. Acho que todos
nós ficaríamos mais fortalecidos e assegurados.

Mas, Sr. Relator, na condição de representante do PPS aqui na Comissão,
de duas emendas do nosso Líder Rubens Bueno uma foi rejeitada e a outra
prejudicada. Quero alguma explicação, porque a Emenda nº 68 vem justamente
no sentido que a Comissão tem trabalhado ao longo dos últimos dois, três anos, e
procura justamente ser rígida quanto à questão de abusos de irregularidades
graves. E lógico que todos nós entendemos que irregularidades menores,
burocráticas, administrativas não podem obstaculizar o andamento das obras.

Então, a intenção dessa emenda do Líder do PPS, Deputado Rubens
Bueno, era justamente o seguinte: alguma ação que esteja com irregularidade
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grave, se vier do Executivo, ela permanece, mas nós não teríamos a prerrogativa
de acrescer ou de incluir.

Com relação à Emenda nº 69, o que queremos dizer...
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sr. Deputado, permita-me interferir

um instante?
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Pois não.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sobre a Emenda nº 68, a nossa

intenção ao rejeitá-la é exatamente a de assegurar aquilo que o Deputado Rubens
Bueno pretendia alcançar com sua emenda. Tenho a impressão de que está
havendo aí um desentendimento de ordem vocabular, porque, na emenda, S.Exa.
propõe excluir os termos: “incluir” ou “acrescer”. Portanto, ficaria apenas: “manter”
dotações para obras irregulares.

Como a hipótese que está no parecer preliminar é mais abrangente do que
a do Deputado Rubens Bueno, nós estamos proibindo “manter”, “incluir” ou
“acrescer”.  S.Exa. está propondo exclusão de “acrescer” e “incluir”,
permanecendo apenas “manter”. Portanto, V.Exa. poderia fazer a gentileza de
dizer que nós estamos exatamente com  a mesma preocupação.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, eu retiro a
ponderação que fiz e considero que a Relatoria de V.Exa. foi muito mais ampla,
contundente e abrangente, e atendeu até mais.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – E o objetivo é o mesmo. Que fique
claro isso.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – O objetivo é o mesmo, até
com mais contundência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado
Clementino, a Presidência foi bastante tolerante com V.Exa.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – É a última, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não. Com

objetividade.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Ah, está prejudicada.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Essa que está prejudicada é

porque, na verdade, já está prevista em outro dispositivo.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Perfeito.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – O último inscrito

nessa fase é o  Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, gostaria, em primeiro

lugar, de saudar o Deputado Sampaio Dória e dizer-lhe que vou me pautar para
considerar positivo o seu relatório em dois pontos.

Primeiro, um sonho antigo, taxar as grandes fortunas. Oxalá se, em função
da necessidade de arrumarmos recursos, não vamos conseguir aprovar um
projeto importante para o País!
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O segundo é o item 1.1, da apreciação das emendas, exigindo a
deliberação das bancadas dentro do Congresso Nacional. Acho isso também
extremamente importante e de caráter preventivo.

Quero fazer apenas perguntas objetivas: item 5.5.3. Participação em
Programa Municipal de Garantia de Renda Mínima. Hoje os critérios de renda
mínima do Governo Federal fixam os Municípios que têm possibilidades de adotar
o programa. Nesse caso se eu, Deputado no meu Estado, indicar o Município, ele
terá obrigatoriamente de estar enquadrado naquelas normas do programa federal,
ou se eu indicar o Município, por exemplo, de Santa Teresa, e na minha avaliação
ele tenha necessidade, embora não esteja exatamente enquadrado no programa
federal, gostaria de saber se a minha indicação teria valor ou se minha emenda
seria prejudicada lá na frente. Apenas para que haja melhor orientação dos
Deputados no sentido de se podem ou não apresentar o Programa Renda Mínima
a qualquer Município do Estado.

A segunda pergunta é com relação ao item 7.1, que fala do subtítulo novo e
dos dois milhões de reais.

No Espírito Santo sempre temos a prática de apresentar emendas com
objetivos específicos: estradas, alguns trechos, por exemplo. Este ano estamos
trabalhando com a possibilidade de uma emenda genérica, que englobaria
restaurações e construções no Estado do Espírito Santo. Tal emenda se mantém
como válida genérica. O DNER identifica as possibilidades e se vai ser tratado um
projeto novo do órgão.

Gostaríamos de saber se essa nossa emenda, com a qual estamos
trabalhando, não teria prejuízo, porque ela não especifica qual a rodovia que
receberá os recursos, ficando isso a critério do DNER.

A última pergunta é com relação ao item 19.5, que diz :
19.5. O Ministério dos Transportes, nos

programas de restauração e conservação de rodovias
federais, explicitará e justificará os montantes alocados
a cada Unidade da Federação, levando em conta,
dentre outros fatores, o fluxo de tráfego e a proporção
da malha rodoviária federal, pavimentada.

Automaticamente, o Relator está pensando em fazer uma rubrica para
todos os Estados, de acordo com a malha, alocando recursos para restauração,
porque  nós estamos pensando em apresentar uma emenda própria para
restauração. No  caso do Espírito Santo, temos boa parte da malha que necessita
de recursos.

Então a bancada está identificando uma prioridade de restauração da
malha. Minha pergunta é:  V.Exa. vai nos prejudicar  por fazermos uma alocação
automática de acordo com a malha ou se, apresentando nossa emenda numa
outra alocação, teríamos um tratamento formal com a malha nossa, e uma
emenda acolhida normalmente, porque a consideramos como prioridade da
bancada.



31

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

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  –  Automático não é, Sr. Deputado.
A rigor, nossa preocupação foi apenas incluir este critério de se manter, de se
considerar a proporção da malha rodoviária pavimentada naquele Estado e do
fluxo de tráfico como critérios para uma divisão mais proporcional desses recursos
pelo Ministério dos Transportes. A preocupação foi apenas essa.

No tocante à primeira ponderação de V.Exa., estou em dúvida sobre o
Bolsa-Escola. A Relatoria acolheu essa emenda, exatamente para enfatizar a
importância que atribuímos a esse tipo de programa. São programas municipais
de garantia de renda mínima associada a ações sócio-educativas — bolsa-escola,
assim como o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, de forma a não
permitir que esses programas sofram qualquer tipo de cancelamento ou restrição.

Com relação à pergunta de V.Exa., se alguma iniciativa individual poderia
incluir algum Município nesse programa. A rigor não tem muito a ver com essa
emenda. Ela objetiva pura e simplesmente impedir o cancelamento, quando se faz
remanejamento no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social. A
emenda foi aceita com a preocupação de poupar de um eventual cancelamento,
quando o Relator for fazer o remanejamento, no âmbito dos orçamentos fiscal e
tributário, esse tipo de programa.

Está preservado o programa, assim como, logo acima, V.Exa. vê em negrito
a preservação dos recursos destinados ao Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente de qualquer cancelamento. Essa foi a motivação da emenda que a
Relatoria acolheu. Evidentemente, não há relação direta com a dúvida de V.Exa.
no sentido de incluir outros Municípios nesse tipo de programa.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER –   A última pergunta com relação ao
DNER. Eu não preciso identificar a rodovia.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  – Não precisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Já havia precedente

no Orçamento de  2001, no caso de Minas Gerais.
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Gostaria apenas de fazer dois

esclarecimentos relativos a  duas correções. Uma, exatamente nesta Emenda nº
60, que, de modo indireto, o Deputado João Coser acabou abordando numa das
suas indagações. Onde se lê: “em análise”, leia-se  “rejeitado”.

A outra correção é a seguinte: quando a Relatoria decidiu acolher a emenda
do Deputado Sérgio Miranda, que inclui como receita condicionada aquelas
receitas derivadas  da instituição e cobrança do imposto sobre as grandes
fortunas, que foi, como é público e notório, uma inspirada iniciativa de fundo social
democrático do então Senador Fernando Henrique Cardoso — desgraçadamente
ainda não viabilizada até os dias de hoje — vimos, no acolhimento dessa proposta
do Deputado Sérgio Miranda, uma oportunidade de relançar a discussão sobre
esta questão.

Apenas estamos fazendo uma retificação de modo que, na quarta linha
após inciso VII, da Constituição, introduza-se ponto, de modo a não fazer
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vinculação dessa eventual receita condicionada com qualquer benefício
específico.

O Deputado Sérgio Miranda já foi comunicado e consultado a respeito
dessa retificação, com a qual S.Exa. concordou.  Fica, então, mantido o
acolhimento da sugestão de V.Exa., apenas com uma retificação quanto ao texto:
logo após a expressão “Constituição”, introduz-se um ponto final.

Finalmente, quanto à proposta do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, a
redação  que está se propondo, e que foi feita de comum acordo com S.Exa.,
passa a ser: o Relator-Setorial verificará o atendimento da Lei nº 10.182/01 quanto
à abrangência das ações do Programa 0041 – Desenvolvimento do Ensino de
Graduação em Relação ao Ensino a Distância. Passa a ser esta a redação.

Fica reiterado o nosso compromisso perante o Deputado e perante a
Comissão de que vamos nos empenhar para viabilizar sua proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Bezerra) – Obrigado, Sr. Relator.
Srs. Deputados, Srs. Senadores, vamos suspender a presente reunião. A

discussão não está encerrada. Portanto, o prazo de apresentação de destaques
fica suspenso, reiniciando amanhã, impreterivelmente, às 9h30min.

Gostaria de lembrar a todos os Srs. Deputados que se comprometeram a
estar presentes a esta Comissão para o reinício desta reunião que  esse horário
de amanhã é um horário difícil de conseguir vôo, e qualquer contratempo implicará
mudança de prazos.

Portanto, o reinício desta reunião será, impreterivelmente, às 9h. Logo
depois encerraremos o prazo de apresentação dos destaques.

Está suspensa a reunião.
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OBSERVAÇÕES

Reunião encerrada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Reaberta a reunião da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Sendo evidente a falta de quorum e a pedido do Sr. Relator, Deputado
Sampaio Dória, vou encerrar a reunião, convocando outra para terça-feira, dia 16,
às 14h30min.

Para conhecimento da Casa, quero adiantar que há um entendimento  —
evidentemente, a reunião poderá alterar isso — no sentido de que o prazo limite
para a apresentação de emendas não será alterado.

Na próxima reunião, votar-se-á o relatório preliminar, cujo parecer do
Relator indica um prazo de 15 a 25 para a apresentação das emendas. Portanto,
os Srs. Deputados que quiserem  apresentar suas emendas no dia 15 poderão
fazê-lo. O entendimento havido é no sentido de que não haverá mudança no prazo
limite, ou seja, até o dia 25. A reunião está aberta, e faço questão de divulgar,
para que não haja transtorno nem alteração nos calendários de reuniões,
entendimentos entre bancadas estaduais ou qualquer alteração no cronograma
das reuniões das Comissões Permanentes. Portanto, o prazo limite do dia 25 está
mantido e não será alterado, salvo algum entendimento posterior que, acredito,
não ocorrerá. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente
reunião.


