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TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião ordinária N°: 001122/01 DATA: 16/10/0 1
INÍCIO: 15:16 TÉRMINO: 15:23 DURAÇÃO: 0:07
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 0:07 PÁGINAS: 4 QUARTOS: 2
REVISORES: CONCEIÇÃO
CONCATENAÇÃO: ZUZU

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Leitura de correspondências encaminhadas à  Comissão.
Suspensão da reunião por falta de quorum regimental .

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Declaro abertos os

trabalhos da 22ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das

Pautas nº 19, 20, 21 e 22, de 2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que as pautas e os respectivos itens estão

disponíveis na mesa dos trabalhos.

Avisos.

O curso para preenchimento das emendas ao Orçamento de 2002

ministrado ao Secretariado Parlamentar teve seu início no dia 15 de outubro,

segunda-feira, e será encerrado amanhã.

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

façam as indicações dos Relatores Setoriais das seguintes áreas temáticas, com a
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maior brevidade possível: PMDB, na Câmara dos Deputados, que indique o

Relator Setorial da Área nº 5, Infra-estrutura; PSDB, no Senado Federal, que

indique o Relator Setorial da Área nº 8, Previdência e Assistência Social; PFL, no

Senado Federal, que indique o Relator Setorial da Área nº 10, Planejamento e

Desenvolvimento Urbano.

O prazo para apresentação de emendas à Proposta Orçamentária para

2002 não foi iniciado, uma vez que o relatório preliminar ainda foi aprovado.

Expedientes.

Correspondência Interna recebida: Ofício nº 788, de 8 de outubro, do

Presidente desta Comissão, Senador Carlos Bezerra, encaminhando a relação

dos imóveis da União, sem pendências judiciais, em condições de serem

alienados; ofício endereçado ao Deputado João Leão, Coordenador da

Subcomissão destinada a proceder estudos técnicos, visando à possibilidade de

concessão, pelo Governo Federal, de reajuste salarial aos servidores públicos

federais no exercício de 2002.

Informo aos Srs. Parlamentares que cópia desse expediente, juntamente

com o disquete anexado, foram encaminhados à Consultoria de Orçamento e

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.

Expediente justificando a ausência às reuniões deferido pela Presidência:

Ofício nº 2.266, de 9 de outubro, justificando a ausência do Senador Eduardo

Siqueira Campos no período de 8 a 11 de outubro.
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Correspondência externa recebida: Ofício nº 548, de 5 de outubro, do

Ministério da Integração Nacional, solicitando mudança da modalidade de

aplicação em funcionais programáticas daquele órgão; Ofício nº 736, de 19 de

setembro, da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em

Goiás, comunicando determinações feitas ao Diretor-Geral do DNER acerca das

obras de adequação de trechos rodoviários da BR-414, Goiás, Município de

Cocalzinho a Niquelândia.

Expedientes encaminhando relatório de gestão fiscal, em atendimento ao

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

1º) Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, período de setembro de 2000 a

agosto de 2001; 2º) Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, período de

setembro de 2000 a agosto de 2001; 3º) Conselho da Justiça Federal, período de

setembro de 2000 a agosto de 2001, e de maio a agosto de 2001.

Expediente nº 5.778, de 28 de setembro, do Ministro Walmir Campelo,

Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da

Decisão nº 243/2001, sobre auditoria realizada na Agência Nacional de Petróleo –

ANP.

Avisos do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto

Souto, de 3 de outubro: Aviso nº 5.787, encaminhando cópia de Decisão nº

803/2001, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irrigação de

uso comum no perímetro de irrigação Baixo do Irecê, na Bahia; Aviso nº 5.788, de

3 de outubro, encaminhando cópia da Decisão nº 804/2001, sobre auditoria



11

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

realizada nas obras de infra-estrutura hídrica nos sistemas integrados de

abastecimento de água das Barragens de Inhumas 2, Mandaú 2 e Cachoeira, em

Pernambuco; Aviso nº 5.789, de 3 de outubro, encaminhando cópia da decisão nº

802/2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção e recuperação de

infra-estrutura hídrica em Municípios da região do Baixo São Francisco, Canal de

Xingó; Aviso nº 5.791, de 3 de outubro, encaminhando cópia da Decisão nº

801/2001, sobre auditoria realizada nas obras de construção da Adutora do Oeste,

em Pernambuco; Aviso nº 5.792, de 3 de outubro, encaminhando cópia da

Decisão nº 800/2001, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de

irrigação de uso comum no perímetro de irrigação Baixo Acaraú, no Ceará; Aviso

nº 5.839, de 3 de outubro, encaminhando cópia da Decisão nº 806/2001, sobre

auditoria realizada no Departamento Nacional de Produção Mineral, 8º Distrito, no

Amazonas; Aviso nº 5.866, de 3 de outubro, encaminhando cópia da Decisão nº

805/2001, sobre auditoria realizada na NUCLEBRÁS - Equipamentos Pesados,

S.A. — NUCLEP.

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

de Diretrizes Orçamentárias para 2002, que determina o encaminhamento do

demonstrativo das obras que constam da Proposta Orçamentária para 2002 que

ultrapassam a 2 milhões de reais: Ofício nº 5.631, de 5 de outubro, do Ministério

da Defesa; Ofício nº 1.615, de 10 de outubro, do Ministério das Minas e Energia;

Ofício nº 417, de 10 de outubro, do Ministério dos Transportes.
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Tendo em vista que ainda não há número regimental para iniciarmos a

análise da Pauta nº 20, transferimos a presente reunião para 18h30min, para

apreciação da pauta, cujo primeiro item é a apreciação do relatório preliminar, com

as emendas apresentadas e destaques já solicitados.

Fica transferida a presente reunião para 18h30min de hoje.

Está suspensa a presente 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°: 001132/01 DATA: 16/10/0 1
INÍCIO: 20:01 TÉRMINO: 22:00 DURAÇÃO: 01:59
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 02:05 PÁGINAS: 61 QUARTOS: 25
REVISÃO E CONCATENAÇÃO: LETÍCIA

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação de matérias constantes das Paut as nºs 19, 20, 21 e 22,
de 2001.

OBSERVAÇÕES

Há oradores não identificados.
Há intervenções inaudíveis.
Há intervenções simultâneas ininteligíveis.

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

regimental, declaro reiniciada 22ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,
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Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias

constantes das Pautas nº 19, 20, 21 e 22 de 2001.

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

estão disponíveis na mesa de trabalho.

Expediente

I) Correspondência interna recebida:

1) Ofício nº 714, de 16 de outubro, do Líder do PMDB na Câmara dos

Deputados, Deputado Geddel Vieira Lima, indicando o Deputado José

Chaves como Relator Setorial da Área V, Infra-Estrutura.

- Expediente encaminhando justificativa de fatos adquiridos pela

Presidência:

Ofício nº 437, de 16 de outubro, justificando a ausência da Deputada Lúcia

Vânia no dia 9 de outubro.

II) Correspondência externa  recebida:

1) Ofício  192,    de   1º de outubro, do Juiz Federal, Diretor do Foro da

Seção Judiciária de Mato Grosso, encaminhando esclarecimentos sobre matérias

veiculadas na impressa relativas àquela seção judiciária.

- Expediente encaminhando Relatório da Gestão Fiscal, em atendimento ao

disposto do art. 55, inciso I, alínea “a” e § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1) Ofício nº 960, de 5 de outubro, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Período: de maio a agosto de 2001.
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2) Ofício nº 2.205, de 11 de outubro, do Superior Tribunal de Justiça.

Período: de maio a agosto de 2001.

- Expedientes encaminhados pelos Ministros Valmir Campelo e Adylson

Motta, Presidente e Presidente em exercício da Segunda Câmara do Tribunal de

Contas da União:

1) 5.909, de 10 de outubro, encaminhando cópia das Decisões 275 a  276,

de 2001, e do Acórdão nº 595/2001, sobre auditorias realizadas no Banco Central

do Brasil — BACEN, no Centro Técnico Aeroespacial — CTA do Comando da

Aeronáutica e na Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL.

2) 5.980, de 15 de outubro, informando a existência de irregularidades na

execução da obra de construção de pontes no corredor transmetropolitano/BR—

497/MG, sobre o Rio Paranaíba, em Porto Alencastro.

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Humberto Souto:

1) 5.919, de 10 de outubro, encaminhando cópia da Decisão 837/2001,

sobre auditoria realizada nos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão,

da Fazenda, da Educação, da Saúde, das Relações Exteriores, da Defesa e da

Integração Nacional.

2) 5.969, de 10 de outubro, encaminhando cópia da Decisão 829/2001,

sobre auditoria realizada no Programa de Desenvolvimento Sustentável de

Recursos Hídricos para o Semi-Árido Brasileiro — PROÁGUA/Semi-Árido.

Item 1 da pauta.
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O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, antes de

iniciarmos o item 1 da pauta, gostaria de fazer uma indagação a V.Exa. Foi

enviada a esta Comissão uma relação de obras, a princípio, condenadas pelo

Tribunal de Contas. São mais de cem obras, Sr. Presidente! Obras de suma

importância para o País, muitas delas dentro das prioridades do Governo Federal.

O que acontece é que muitas dessas obras estão sendo condenadas a não terem

verbas no Orçamento por indícios de irregularidades. Não se justifica paralisarmos

a execução de determinadas obras, sem poder consagrar, no Orçamento,

qualquer tipo de emenda ou de atendimento àqueles pleitos. De outro lado, Sr.

Presidente, os Parlamentares e a bancada não poderão alocar recursos para

essas finalidades porque não sabem se essas obras terão  continuidade ou não.

Indago a V.Exa. se esta Comissão, por intermédio de um instrumento legal,

poderia decidir que apenas aquelas obras que estiverem em tomada de conta

especial estariam condenadas a não receber dotação orçamentária. As outras,

que estão apenas com indícios de irregularidade, não. Senão estaríamos

condenando essas obras a não receberem nenhum tipo de recursos, causando

prejuízos irreparáveis para o futuro, já que não teriam verbas contempladas no

Orçamento do ano que vem.

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

tem inteira razão. Normalmente, aqui se tem criado um comitê de avaliação das
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informações enviadas pelo Tribunal de Contas da União. Designado pelo Relator-

Geral, esse comitê faz uma avaliação das obras. Certamente as obras sem

indícios graves de irregularidade serão escoimadas, dependendo da decisão

desse comitê, sob a superintendência do Relator-Geral.

O Relator-Geral me informa que esta semana designará esse comitê, que

certamente apreciará de forma sensata essa questão.

Item 1 da pauta:

Apreciação do relatório preliminar, com as emendas, apresentado ao

Projeto de Lei nº 32/2001-CN, que "estima a receita e fixa a despesa da União

para o exercício financeiro de 2002".

A matéria continua em discussão.

Está reaberto o prazo para apresentação de destaques até o final dos

debates.

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

discutir.

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

Deputados, antes de mais nada, quero salientar a qualidade do material

apresentado pelo Relator. Esta Comissão está-se transformando em uma

referência na análise de finanças públicas. O documento apresentado pelo Relator

para analisar a proposta orçamentária, pela profundidade, percuciência no

tratamento de temas relevantes, merece ser tratado com bastante satisfação por

esta Casa. Estamos dando, efetivamente, uma contribuição para o debate das
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finanças públicas. Os cidadãos brasileiros interessados em discutir as finanças do

Estado brasileiro terão, nesta Comissão, o apoio resoluto.

Dos relatórios apresentados por esta Comissão de Orçamento,

principalmente este avança muito, Sr. Presidente e Sr. Relator, primeiro ao dar

uma contribuição efetiva na análise do chamado resultado primário. É em torno do

anexo das metas fiscais, especialmente do resultado primário, que gira todo o

planejamento das finanças públicas, não apenas a elaboração da proposta de lei

orçamentária, mas a execução da própria lei orçamentária. O que nos chama a

atenção é que essas metas fiscais foram alteradas por medida provisória.

Sr. Presidente, feitos os elogios do conteúdo, dos dados apresentados,

começaremos a criticar, expor nossa visão da proposta orçamentária para o ano

de 2002.

O primeiro aspecto da crítica é o fato de que, ao apagar das luzes da

emenda constitucional que entraria em vigor e que impede que a Lei de Diretrizes

Orçamentárias seja alterada por medida provisória, quase no final desse prazo, o

Governo apresenta uma medida provisória que altera as metas fiscais para o ano

de 2002.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, as metas fiscais são talvez o assunto mais

importante da LDO, porque definem que parte da arrecadação que deverá ser

efetivamente cumprida. Caso a arrecadação se frustre, teremos de contingenciar

despesas para que essa meta de superávit primário seja respeitada.
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Como um assunto de tal importância pode ser alterado por uma mera

medida provisória? E o Congresso Nacional se omite, não dá sua opinião, não

participa desse debate. Esse é o aspecto mais crítico dessa lei orçamentária.

Alguns aspectos pontuais: em torno de que questões girará nosso debate

nessa lei orçamentária? Em minha opinião, será em torno de salário mínimo, de

recursos para a Saúde e de aumento dos servidores públicos. Esses serão os

temas gerais que exigirão desta Comissão sensibilidade em relação ao sentimento

nacional.

Em relação ao salário mínimo, nos últimos anos, esse tem sido um tema

constante nesta Comissão. A luta por um aumento real de salário mínimo, que se

transforma no mais importante distribuidor de renda deste País, é marcada como

uma questão fundamental desta Comissão; é o aspecto social, as preocupações

sociais que envolvem este Congresso Nacional.

Considerar um aumento no salário que apenas incorpore a inflação

passada, sem que haja efetivamente um crescimento real do seu poder aquisitivo,

significa referendar essa crônica, falsa e perversa distribuição de renda que existe

em nosso País.

No que diz respeito à Saúde, louvo mais uma vez a parte do relatório que

demonstra claramente o quanto esse setor está sendo prejudicado na

interpretação dessa PEC. Os dados apresentados pelo Relator são por demais

convincentes. A interpretação mais favorável à Saúde demonstra que há uma
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diferença de 1 bilhão, 750 milhões de reais a menos para que seja cumprida a

Emenda Constitucional nº 29.

Sei que existe na Casa um movimento em defesa da reposição desses

recursos para a Saúde. Só lamento que esse movimento não tenha sido feito na

votação da LDO. O que acontecerá, então? Transformarão em obrigação do

Congresso Nacional, não em obrigação do Poder Executivo. O ônus por não

haver, na lei orçamentária, os recursos determinados pela Emenda Constitucional

nº 29 não será do Poder Executivo, mas do Congresso Nacional. Serão os

Deputados e Senadores responsabilizados pelo fato de que haverá a menos, na

área de Saúde, 1 bilhão, 750 milhões de reais.

Outro aspecto essencial é a questão do aumento dos servidores públicos. É

inadmissível esse aumento de 3,5% para respeitar o art. 37 da Constituição

Federal.

Esses serão temas candentes. Mas é importante que se faça uma análise

de outros elementos da própria lei orçamentária. Chamo atenção para o fato de

que o superávit primário a ser conquistado somente é viável porque a arrecadação

cada vez mais distorce o processo produtivo. Esse superávit primário tem uma

contribuição de 5 bilhões de reais de fundos votados pelo Congresso Nacional

para incentivar a universalização dos serviços de telecomunicação, o

desenvolvimento tecnológico, a cobrança rigorosa de impostos para uma justiça

tributária no Brasil. Todos esses fundos, como o FUNDAP, o FUST e o FUNTEL,

têm recursos retirados para compor o superávit primário.
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Deve-se fazer uma análise clara dos projetos, dos programas que estão em

discussão. Sobre os programas investigados pelo Tribunal de Contas da União já

temos uma solução: ficarão com sua despesa futura condicionada. Existem alguns

que ainda não estão no TCU, mas que deveriam estar, pelo menos sobre eles há

denúncias graves feitas pela imprensa, como, por exemplo o caso do Rodonel, de

São Paulo, que o TCU afirma não ter indícios de irregularidades, mas o jornal

Folha de S.Paulo  divulgou, em machete, que foram reajustados os valores do

contrato acima do limite permitido pela lei.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Deputado Sérgio Miranda,

o tempo de V.Exa. está esgotado. Porém, concederei mais um minuto para que

V.Exa. conclua sua exposição.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Pois não, Sr. Presidente.

Portanto, chamo atenção de V.Exas. para essa questão. Saúdo o Relator

pela qualidade de seu relatório.

Temos idéias objetivas que nos permitem aprofundar a compreensão do

processo orçamentário e da crise das finanças públicas brasileiras. Além dessa

análise, que é mais técnica, o debate político se concentrará nesses temas; nossa

opinião é bem definida.

Concluindo, Sr. Presidente, registro que fiz uma emenda ao parecer

preliminar dando liberdade ao Relator, para que em torno desses assuntos, caso a

Comissão conseguisse recursos para viabilizar um melhor aumento do salário

mínimo e do salário dos servidores públicos, que sei que é desejo da própria base
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governista, tenha condições de viabilizar esses aumentos. Ao ser rejeitada essa

emenda, ficaríamos engessados na busca de soluções desses problemas. Fiz um

destaque e tentarei convencer o Relator para viabilizar no parecer preliminar essa

possibilidade, para que não se engesse o futuro relatório, levando em conta que

em assuntos dessa monta o único que tem condições de buscar soluções é o

Relator-Geral. Não serão Relatores-Setoriais que resolverão o problema do salário

mínimo, da emenda da Saúde ou mesmo do aumento dos servidores públicos.

Era o que tinha a dizer.

Obrigado.

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

Deputado Pedro Novais, último orador inscrito.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e

Srs. Parlamentares, congratulo-me com o Relator pelo brilhante trabalho

apresentado. Esse relatório e o respectivo parecer constituem avanço com relação

aos relatórios e pareceres anteriores, porque o Relator conseguiu, num trabalho

que diria ser magistral, responder aos inúmeros questionamentos que se têm feito

nesta Comissão a respeito do Orçamento e da execução orçamentária.

Sr. Presidente, os defeitos da execução orçamentária não poderão ser

resolvidos por esta Comissão, nem pelo parecer preliminar apresentado. O Relator

aponta os erros e defeitos da execução orçamentária, que são perpetrados  — é

bom que se diga e se repita — pelo Poder Executivo.
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Os erros que esta Comissão de Orçamento tem cometido ao longo da sua

existência são mínimos quando comparados com os do Poder Executivo na

execução orçamentária. É um verdadeiro logro o que o Poder Executivo faz com

os Parlamentares e com o princípio de que o Parlamento existe para aprovar o

orçamento de receita e gastos.

Na verdade, tudo o que se faz aqui é mera peça de ficção, porque o

Governo modifica a seu bel-prazer, tanto através dos contingenciamentos, como,

muitas vezes, através de medidas provisórias.

Finalizando, Sr. Presidente, acho que o parecer está em condições de ser

votado. Gostaria que, para que não perdêssemos mais tempo, isso fosse feito por

V.Exa. neste momento. Todos nós já lemos o parecer, as críticas e as emendas já

foram apresentadas, poderíamos, então, aprovar o parecer, ressalvados os

destaques.

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

Deputado Pedro Celso.

O SR. DEPUTADO PEDRO CELSO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas,

não resta dúvida quanto ao esmero, a competência e o profissionalismo do nobre

Relator ao apresentar seu parecer e buscar responder questões importantes, mas

continuamos sem resolver questões fundamentais para o País, para a classe

trabalhadora brasileira, especialmente para aqueles trabalhadores que podemos

chamar de mais carentes, menos aquinhoados, aqueles que mais precisam da

ação do Estado, aqueles que mais necessitam da ação dos homens públicos
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deste País. Estes continuam numa situação bastante complicada, que, ao final,

nos envergonha, e muito, quando temos uma proposta de salário mínimo como a

que temos, enviada pelo Poder Executivo.

Acredito, pois vi nas ruas, no papel importante que esta Comissão

desempenhou no ano passado ao conseguir modificar o valor salário mínimo,

ampliar em 19% o seu valor inicial. Houve, por parte de vários segmentos da

nossa sociedade, a compreensão de que esta Comissão e o Congresso Nacional

avançaram até onde foi possível. A primeira proposta enviada pelo Presidente da

República, que considero perversa, foi alterada e houve esse acréscimo para o

salário mínimo.

Portanto, quero acreditar que este ano, novamente, vamos conseguir fazer

um debate e conseguir mudar o que está estabelecido na proposta do Poder

Executivo com relação ao salário mínimo.

Não é possível que não encontremos uma solução. No ano passado,

tivemos vontade política, competência e condição de alterar essa questão tão cara

e importante para tantos milhões de brasileiros, para os Municípios, para a

distribuição de renda, como é a questão do salário mínimo em nosso País. Houve

uma visão e uma posição bastante avançadas do Relator, Senador Amir Lando,

que colaborou, e muito, para que conseguíssemos melhorar minimamente o

salário mínimo. Somente minimamente conseguimos ampliar o salário mínimo,

mas foi uma vitória importante desta Comissão e, repito, grande parte da
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sociedade reconhece o esforço do Congresso Nacional em elevar o valor do

salário mínimo.

Esperamos que este ano consigamos, novamente, com todo o nosso

esforço, elevar o valor do salário mínimo, tão importante para quem passa fome,

tão importante para quem vive em situação de miséria, tão importante para quem

passa tantas necessidades.

Para concluir, Sr. Presidente, porque vejo que V.Exa., de forma correta e

regimental, vai avisar que meu tempo está-se esgotando, quero referir-me à

proposta do Governo Federal de conceder reajuste de 3,5% para quem está há

quase sete anos sem qualquer tipo de reajuste salarial, ou seja, afirmando mais

claramente, a maioria dos servidores públicos. É uma verdade: uma parcela

minoritária dos servidores públicos obteve algum tipo de reajuste, mas a grande

massa de servidores públicos deste País passa por privações, por necessidades

enormes, porque seu poder aquisitivo caiu assustadoramente.

Queremos fazer este debate e encontrar a forma de atender a esta enorme

massa de servidores públicos que estão, há tantos anos, aguardando algum sinal.

E quando viram uma luz no final do túnel, aperceberam-se de que era outro trem

vindo em sentido contrário, porque 3,5% só pode ser isso.

Eu, que venho do movimento sindical, se fosse dirigente sindical dessa

categoria, rejeitaria os 3,5%. Honestamente, rejeitaria, porque considero uma

humilhação para os servidores públicos um reajuste desse tipo.
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Tive oportunidade, junto ao segmento que eu representava, de rejeitar

proposta desse tipo. Pena que os servidores públicos federais não tenham a

estrutura sindical, não têm a força sindical necessária para simplesmente recusar.

Na minha família — sou morador de Brasília — há muitos servidores públicos.

Pelo que ouço deles e dos meus amigos, colegas, companheiros de partido, se

dependessem deles, rejeitariam; prefeririam nada a 3,5%.

Contamos, Sr. Relator e Sr. Presidente, com a sensibilidade, a boa vontade

e a disposição política de V.Exas. e desta Comissão, que desenvolveu papel tão

importante o ano passado, para encontrarmos melhor solução e não submetermos

os servidores públicos ao que considero uma humilhação.

Muito obrigado pela boa vontade.

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

Relator, para encerrar a discussão.

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

peço a palavra pela ordem.

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

pela ordem.

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

na sessão de apresentação do relatório do nobre Sr. Relator-Geral, quando da

votação da emenda que tive a honra de apresentar, S.Exa., depois das

explicações que procurei dar, disse que iria acolher a emenda e recomendar ao

Sr. Relator-Setorial que a considerasse. Mas estou vendo, no parecer...
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. tem oportunidade

de destacar e discutir nos destaques, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Mas não é uma

questão de destacar, porque o Sr. Relator-Geral anunciou que iria acolher a

emenda para recomendar ao Sr. Relator-Setorial que a considerasse.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vou passar a palavra ao

Relator-Geral, pedindo para responder aos oradores anteriores e a V.Exa. Mas, de

todo modo, V.Exa. tem oportunidade de destacar a matéria e discutir no tempo

oportuno.

Com a palavra o Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados e Senadores integrantes da Comissão, preliminarmente, tomo a

liberdade de dirigir rápidas palavras de reconhecimento e gratidão aos Deputados

Sérgio Miranda, Pedro Novais e Pedro Celso pelas referências extremamente

generosas que fizeram à qualidade deste trabalho que ora se submete à decisão

de V.Exas.

Gostaria apenas de ressaltar que, em larga medida,  a qualidade deste

trabalho se deve à qualidade da Consultoria Técnica desta Comissão, que, como

diz o Deputado Sérgio Miranda, está destacando-se entre todas as Comissões

Permanentes do Congresso Nacional como uma das mais preparadas,

capacitadas e sérias nas suas obrigações profissionais.
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Por outro lado, Sr. Presidente, em vista de algumas alterações feitas em

relação ao trabalho distribuído aos senhores membros da Comissão, gostaria,

rapidamente, de proceder à leitura das modificações mais relevantes, embora

ressaltando que o teor delas, na verdade, já tenha sido discutido previamente com

os Deputados autores das emendas objetos dessas alterações.

Para conhecimento dos demais, vou proceder a uma leitura rápida.

"Alterações propostas pelo Relator-Geral durante a discussão sobre o

parecer às emendas apresentadas ao parecer preliminar ao PL nº 32, de 2001 —

proposta orçamentária para 2002."

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Peço silêncio, porque o

Relator está lendo as alterações que foram feitas no parecer preliminar. É matéria

muito importante e do interesse de todos, que devem prestar atenção à leitura do

Sr. Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Obrigado, Sr. Presidente.

"Em decorrência das discussões ocorridas no plenário desta Comissão

sobre as emendas apresentadas ao parecer preliminar ao PL nº 32, de 2001,

proposta orçamentária para 2002, apresentamos e submetemos ao Plenário da

Comissão as alterações listadas a seguir:

1) Alteração do parecer à Emenda nº 60-B, 'em análise' para 'rejeitada';

2) Alteração do parecer à Emenda nº 91-B, 'rejeitado' para 'aprovado

parcialmente';
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Uma inclusão do item 19.6, nos seguintes termos: 'A Relatoria Setorial que

apreciar a programação dos recursos destinados ao Ministério da Educação,

verificará o atendimento ao art. 87 da Lei nº 9.394, de 1996, e à Lei 10.172, de

2001, quanto à abrangência das ações do programa 0041 — Desenvolvimento do

Ensino de Graduação em Relação ao Ensino à Distância';

3) Alteração do item 23.2, que passa a ter a seguinte redação: 'O Comitê de

Receitas examinará o PLC nº 202, de 1989, avaliando seu impacto e

recomendando sua inclusão, se verificada a hipótese do art. 64 da LDO 2002,

como receita condicionada à receita derivada da instituição e cobrança do Imposto

Sobre Grandes Fortunas, de que trata o art. 153, Inciso VII, da Constituição, nos

termos do art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal."

Sr. Presidente, neste ponto, gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado

Sérgio Miranda pela iniciativa de ter proposto esta emenda, que, seja sob o

aspecto legal, seja sob o aspecto de oportunidade de fazer com que a Câmara

Federal se manifeste sobre a criação deste tributo, coisa que o Senado já fez,

vale, sem nenhuma dúvida, os aplausos de todos nós.

"4) Alteração do item 20.6.1, que fica acrescido dos termos in fine  ‘e quanto

ao atendimento ao art. 37, Inciso X, da Constituição, passando a ter a seguinte

redação:

20.6 - avaliar as despesas com pessoal e encargos constantes da proposta

orçamentária no tocante:
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20.6.1 - às alterações de gastos com pessoal propostas no anexo de que

trata o art. 59 da LDO 2002 e quanto ao atendimento ao art. 37, Inciso XX, da

Constituição.'

5) Inclusão do item 23.3, com a seguinte redação: ‘O Comitê de Receitas

examinará o impacto da aprovação, pelo Senado Federal, da Mensagem nº 202,

de 2001, em termos da apropriação de recursos advindos da antecipação do

resgate de créditos contra a República da Polônia, do pagamento parcial de

fornecimento de material bélico produzido naquele país e de deságio

eventualmente envolvido na operação de antecipação'.

6) As alterações aqui procedidas encontram-se em negrito, sublinhadas,

quando acrescidas ao texto apresentado após as emendas.”

É isto, Sr. Presidente.

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

Terminado o prazo para apresentação dos destaques.

Vamos colocar em votação o relatório com as alterações, ressalvados os

destaques.

Está em votação o relatório.

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

palavra para encaminhar a votação.

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

apenas para orientação da bancada.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, a orientação

para a bancada, infelizmente, é no sentido da obstrução dessa matéria.

Tínhamos certeza absoluta de que, em virtude dos esforços feitos pelas

Lideranças de vários partidos, inclusive pela Liderança do Governo, o nobre

Deputado Arnaldo Madeira, acompanhado de tantos outros, com apoio direto ou

indireto até do nosso Relator, esta Comissão e toda a Casa encontraria um

caminho diferente.

Houve boa vontade para descobrir recursos, pelo menos para entendimento

emergencial, no Orçamento. Isso foi levantado pelas Lideranças que se reuniram

com o Ministro da Educação no sentido de procurar superar aquele impasse.

No entanto, pareceu à bancada do PT que havia uma disposição política do

Ministro de criar um impasse ou uma solução final de força, de vencedores e

vencidos, enfim, algo parecido, que levou a que o diálogo não redundasse numa

solução. Não esperávamos uma solução de fundo, o reajuste; não, não era isso,

mas que resultasse no restabelecimento do diálogo e de alguns pressupostos

básicos para isso.

Como a matéria que discutimos, o Orçamento, diz respeito diretamente ao

movimento dos servidores públicos, previdenciários e professores, não nos resta

nenhum outro caminho, para ser coerente com aquilo que sustentamos na

semana passada, senão nos declararmos em obstrução, infelizmente, porque

gostaríamos que fosse diferente, que tivéssemos encontrado o caminho da

solução; infelizmente, porque reconhecemos a qualidade do trabalho do Relator e
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até porque o Relatório será sujeito a emendas, através de destaques que

apresentamos.

Por tudo isso, a bancada do PT se coloca em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem a palavra o Líder do

PMDB, Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, queremos

cumprimentar o eminente Relator pelo seu trabalho no relatório preliminar.

Vislumbrando um  profícuo trabalho na relatoria do Orçamento Geral de 2002, o

PMDB encaminha o voto “sim”.

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

Deputado José Carlos Aleluia, para orientar a bancada do PFL,  por meio minuto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, da mesma

forma que fizeram os Líderes do PCdoB, do PT e do PMDB, quero também

apresentar  minha solidariedade e meu apoio ao trabalho feito pelo Relator.

Entendo, no entanto, que a posição do PT é justificável, pela sua maneira de ver o

Orçamento. Portanto, nada tenho a opor quanto à forma como o PT encara a

questão. Acredito, inclusive, que é importante a obstrução, para que a base do

Governo possa manifestar-se, estar presente e aprovar a matéria.

Ora, neste relatório está contida a política que vem sendo implementada

pela área econômica do Governo. Assim, é natural que a Oposição esteja em

obstrução e depois vote contra. Portanto, acho justo tal comportamento.
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O PFL vota “sim”. Eu peço a todos os Deputados que venham ao plenário

votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Para falar pelo PL, por

meio minuto, concedo a palavra ao Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, o Bloco do PL

acompanha a decisão do PT.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Para encaminhar pelo

PCdoB, concedo a palavra ao Deputado Sérgio Miranda.

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

obstrução. Valorizamos o trabalho do Relator, mas em face das circunstâncias que

extrapolam esta Comissão, tal qual o argumento apresentado pelo Líder do PT,

Deputado Virgílio Guimarães, o PCdoB é pela obstrução, acompanhando a

Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao

Deputado Clementino Coelho, pelo PPS.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, o PPS

parabeniza o Relator e vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao

representante do PPB, para encaminhamento.

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

PPB solidariza-se com o Relator e sugere o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Com a palavra o

Deputado Paulo Feijó, pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO PAULO FEIJÓ – Sr. Presidente, o PSDB parabeniza o

Relator pelo trabalho e orienta sua bancada para votar “sim”.

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

Deputado Félix Mendonça, pelo PTB.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, o PTB encaminha

o voto “sim”. Trata-se de excelente trabalho feito pelo Relator, a quem

parabenizamos.

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

Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o Governo vota

“sim”.

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

encaminhamento. Passa-se à votação.

Em votação na Câmara dos Deputados o relatório com as suas respectivas

alterações, ressalvando-se os destaques.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

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

verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Tem apoiamento a

verificação.

Chamo o Senador Wellington Roberto para proceder à chamada dos Srs.

Deputados.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO – Deputados do Bloco

PSDB/PTB:

Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)

Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)

Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.)

Deputado Basílio Villani. (Pausa.)

Deputado Danilo de Castro. (Pausa.)

Deputado Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Voto “sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO – Deputado Helenildo

Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Voto “sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO – Deputado João Almeida.

(Pausa.)

Deputado José Carlos Elias.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Com o Relator.
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O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Narcio

Rodrigues.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES – Com o Relator, Sr.

Presidente, “sim”.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Paulo Feijó.

O SR. DEPUTADO PAULO FEIJÓ – Com o Relator, “sim”.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Paulo Mourão.

(Pausa.)

Deputado Roberto Rocha. (Pausa.)

Deputado Sampaio Dória.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – “Sim”.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputada Zila Bezerra.

(Pausa.)

Agora vamos chamar os suplentes:

Deputado Armando Abílio. (Pausa.)

Deputado Augusto Franco. (Pausa.)

Deputado Carlos Batata. (Pausa.)

Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)

Deputada Fátima Pelaes. (Pausa.)

Deputado Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputada Lidia Quinan. (Pausa.)
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Deputado Nilo Coelho. (Pausa.)

Deputado Paulo Kobayashi. (Pausa.)

Deputado Raimundo Gomes de Matos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS – “Sim”, com o

Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Renildo Leal.

(Pausa.)

Deputado Ricarte de Freitas. (Pausa.)

Deputado Sérgio Barros.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Bloco Parlamentar

PFL/PST: Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – “Sim”, com o

Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Divaldo Suruagy.

(Pausa.)

Deputado Jorge Khoury. (Pausa.)

Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Lael Varella.

(Pausa.)

Deputado Luciano Castro.
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O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Neuton Lima.

(Pausa.)

Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)

Deputado Paulo Braga.

O SR. DEPUTADO PAULO BRAGA – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Pedro

Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Wilson Braga.

(Pausa.)

Vamos chamar os suplentes:

Deputado Aracely de Paula. (Pausa.)

Deputado Átila Lins.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Claudio Cajado.

(Pausa.)

Deputado Darci Coelho. (Pausa.)
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Deputado Francisco Garcia. (Pausa.)

Deputado Francisco Rodrigues. (Pausa.)

Deputado Gerson Gabrielli.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Gervásio Silva.

(Pausa.)

Deputado José Carlos Coutinho. (Pausa.)

Deputado José Thomaz Nonô. (Pausa.)

Deputada Laura Carneiro. (Pausa.)

O PFL já está completo.

Deputados do PMDB:

Deputado Antônio do Valle. (Pausa.)

Deputado João Matos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Repetindo: o Deputado

Antônio do Valle se encontra? (Pausa.)

Deputado Jonival Lucas Junior. (Ausente.)

Deputado José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado José Chaves.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – “Sim”, com o Relator.
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O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado José Priante.

(Pausa.)

Deputado Marcelo Teixeira.

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Marçal Filho.

(Pausa.)

Deputado Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Olavo Calheiros.

(Pausa.)

Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Zé Gomes da

Rocha. (Pausa.)

Suplentes do PMDB:

Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)

Deputado Coriolano Sales.

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Darcísio Perondi.

(Pausa.)

Eunício Oliveira. (Pausa.)

Deputado Gastão Vieira.



40

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

O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Jorge Alberto.

(Pausa.)

Deputado Osvaldo Reis. (Pausa.)

Deputado Renato Vianna.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Silas Brasileiro.

(Pausa.)

Deputado Pedro Chaves.(Pausa.)

Deputado Waldemir Moka.(Pausa.)

Deputado Wilson Santos.(Pausa.)

Deputado Jonival Lucas Junior.

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR – Com o Relator, Sr.

Presidente.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Titulares do PT:

Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.) O PT se absteve.

Titulares do PPB:

Deputado Almir Sá. (Pausa.)

 Deputado João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado João Pizzolatti.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI – “Sim”, com o Relator.
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O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Márcio Reinaldo

Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – “Sim”.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Roberto

Balestra.(Pausa.)

Suplentes do PPB:

Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)

Deputado Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)

Deputado João Tota. (Pausa.)

Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)

Deputado Vadão Gomes. (Pausa.)

Deputado Wagner Salustiano. (Pausa.)

Bloco PDT/PPS:

Deputado Airton Dipp. (Pausa.)

Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Bloco PL/PSL:

Deputado Eujácio Simões.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – “Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Bloco PDT/PPS:

Deputado Airton Dipp. (Pausa.)
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Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.)

Deputado Pedro Eugênio. (Pausa.)

Deputado Clementino Coelho. (Pausa.)

Deputado Olimpio Pires. (Pausa.)

Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Voltando ao Bloco PSL/PL:

Deputado João Caldas.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – "Sim", com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Welinton Fagundes.

(Pausa.) Suplentes:

Deputado Juquinha. (Pausa.)

Deputado Lincoln Portela. (Pausa.)

Deputado Robério Araújo. (Pausa.)

PV, em obstrução.

Repetindo a chamada do Bloco PSDB/PTB:

Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)

Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)

Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.)

Deputado Danilo de Castro. (Pausa.)

Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Com o Relator.



43

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

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Paulo Mourão.

(Pausa.)

Deputado Roberto Rocha. (Pausa.)

Deputada Zila Bezerra. (Pausa.)

Vou chamar novamente os suplentes do Bloco PSDB/PTB:

Deputado Augusto Franco. (Pausa.)

Deputado Carlos Batata. (Pausa.)

Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)

Deputada Fátima Pelaes. (Pausa.)

Deputado Fernando Gonçalves. (Pausa.)

Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)

Deputada Lidia Quinan. (Pausa.)

Deputado Nilo Coelho.

O SR. DEPUTADO NILO COELHO – "Sim”, com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Deputado Paulo Kobayashi.

(Pausa.)

Deputado Renildo Leal. (Pausa.)

Deputado Ricarte de Freitas.

O SR. DEPUTADO RICARTE DE FREITAS – Com o Relator.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Há algum Deputado que

ainda não respondeu a chamada do Bloco PSDB/PTB ou de qualquer outro

partido? (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Atingindo o quorum ,

pergunto àqueles que estão na obstrução se desejam votar. (Pausa.)

(Não identificado) – Sr. Presidente, pode proclamar o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Declaro encerrada a

votação na Câmara dos Deputados.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  – Vou proclamar o resultado:

votaram “sim” 46 Deputados; um Deputado se absteve. Total de votantes: 47

Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - A matéria foi aprovada na

Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

O SR. SENADOR TIÃO VIANA  -  Sr. Presidente, abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Aprovada no Senado

Federal, com abstenção do Senador Tião Viana.

(Não identificado)  – Sr. Presidente, são precisamente 21h02.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – São 21h02. Terminada a

verificação, vamos à votação dos destaques.

Destaque nº 001, da Emenda nº 68, do Deputado Rubens Bueno. Destaque

do Deputado Clementino Coelho. S.Exa. está presente? (Pausa.)

O destaque está prejudicado pela ausência.
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Destaque nº 002, Emenda nº 87, também do Deputado Clementino Coelho,

está prejudicado pela ausência.

Destaque nº 003, da Emenda nº 88, está prejudicado pela ausência.

Destaque nº 004, da Emenda nº 89, está prejudicado pela ausência.

Destaque nº 005, Emenda nº 72, do Deputado Agnelo Queiroz.

Com a palavra, para defender o destaque, o Deputado Virgílio Guimarães.

S.Sa. disporá de um minuto.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Sr. Presidente, defenderei o

destaque defendendo uma interpretação mais geral. Estamos fazendo aqui uma

discussão de emergência, porque, evidentemente, a intenção de todos é que cada

um tenha sua posição partidária. A nossa posição é de luta para abertura de

negociações com os servidores públicos, porque queremos também um bom

relatório preliminar.

Consulto o nobre Relator, até para evitar aqui uma quebra de braço — e sei

que todos os Deputados não têm medo de cara feita, estamos aqui para isso

mesmo, e isso já foi aprovado outras vezes —, se poderíamos ter uma visão mais

de conjunto, para mantermos pelos menos um destaque que desse abertura à

possibilidade de uma discussão futura dessa questão e flexibilizar para o próprio

Relator. Facilitaria, porque votaríamos um pouco mais em globo essas questões,

se o Relator estiver de acordo — e também os Deputados Sérgio Miranda e João

Coser —, se S.Exa. tivesse uma visão de conjunto. Isso seria possível, Sr.

Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Flexibilizar exatamente o

quê?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – Poderia ajudar, nobre Relator?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – São dois ou três destaques

que caminham no mesmo sentido.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Qual é a nossa grande

preocupação?  Que a possibilidade de um aumento real do salário mínimo não

morra na votação do parecer preliminar, nem a possibilidade do aumento dos

servidores públicos acima dos 3,5%. Temos duas emendas. Uma, sem valores,

que permite ao Relator-Geral incluir, no item 16.1: exclui-se das restrições, nos

termos do art. 27, § 1º, as emendas que destinam assegurar dotações para

ampliação do valor do salário mínimo, do reajuste geral dos servidores e dos

valores globais das despesas de ações de serviço público de saúde.

O outro tipo de emenda, já que designamos valores e V.Exa. não está

aceitando valores, é mais genérica. Diz que V.Exa., o Relator-Geral, pode — e

não obriga —, fazer emendas que contemplem nas três questões: saúde, salário

mínimo e servidor. Se não houver essa abertura, isso morre agora.

Portanto, não fixamos valores nenhum. Apenas permitimos genericamente

que V.Exa., o Relator-Geral, possa fazer esse tipo de emenda. Se puder haver um

acordo em torno desta questão, abro mão de outros destaques, embora alguns

deles sejam interessantes, para tentar viabilizar essa possibilidade.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Apenas para complementar,

Sr. Relator, além desses destaques, falei que eram três, mas me parece que são

quatro que têm mais o menos o mesmo sentido. Há um outro também do

Deputado Jorge Bittar, que passa de 3 para 7% o remanejamento possibilitado ao

Relator-Geral, desde que...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Qual é o número do

destaque, Deputado?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Deputado Sérgio Miranda,

qual o número do destaque? (Pausa.) Vinte e três. No mesmo sentido são os

Destaques nº 8 e 13. E no sentido dessa outra alternativa que eu apresentei são

os Destaques nºs 9 e 6. Esses dois destaques. Há uma meia dúzia de destaques,

mas não fazemos questão disso. Qualquer um deles contemplaria, perfeitamente.

Portanto, não é por aí que resolveria essa questão.

O restante seriam questões mais técnicas. Poderíamos verificar com o

Relator, por exemplo, a questão do Tribunal Eleitoral e do Tribunal de Contas. São

questões tópicas que V.Exa. poderá examinar, como a da Saúde, mas havendo

esta questão central, o encaminhamento político estaria resolvido. É a questão

que apresento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Concedo a palavra ao

nobre Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, na prática, estamos

fazendo um apelo ao Relator no sentido de acolher uma emenda. O Destaque de
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nº 23, do Deputado Sérgio Miranda, garante a  possibilidade de o Relator emendar

para as três áreas que achamos mais importantes: saúde, servidor e salário

mínimo. O ideal seria que o Relator acolhesse, porque é uma prerrogativa, uma

possibilidade para o Relator-Geral. Repito: na prática, estamos fazendo um apelo

a V.Exa. no sentido de que acolha o Destaque nº 23, que deixa uma possibilidade

ao Relator-Geral para fazer a alocação de recursos, se entender suficientes, para

essas três áreas: servidor, salário mínimo e saúde.

O mundo é redondo e dá multas voltas. No ano passado, começamos um

debate e, no final, tivemos um sucesso grande; conseguimos evoluir muito. Tenho

a impressão de que travar o relatório agora não é a posição mais acertada.

Portanto, neste sentido: sem fixar valor e percentual, mas apenas a

abertura de possibilidade deste debate.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Pergunto a V.Exa., ao

Deputado Virgílio Guimarães e ao Deputado Sérgio Miranda quais são os

destaques que interessam para negociação. Quais são os números desses

destaques?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  – O meu  é o 23.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Poderia fixar no Destaque nº

23. Há outros que vêm no mesmo sentido. Para não haver dispersão, fixemos no

Destaque nº 23, mas existe o Destaque nº 09, por exemplo, no mesmo sentido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Os demais serão

retirados?
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA   – Sr. Presidente, está-se

propondo um acordo informal.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – O Destaque nº 9 também é

no mesmo sentido, mas vamos fixar no Destaque nº 23.

O  SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Os demais, Sr. Presidente, se o

Relator quiser aprovar alguns deles, tudo bem. Senão, eu retiro. Pode ser que

alguns desses o Relator queira aprovar.

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

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Sr. Presidente,  não tenho objeção

à proposta que os Deputados Sérgio Miranda e João Coser fizeram, ou seja,

deixar em aberto a faculdade, sem se estabelecer previamente os valores e

percentuais, para que essas três matérias sejam avaliadas de acordo com a

evolução do nossos trabalhos.

Agora, em relação à proposta do Deputado Virgílio Guimarães não me ficou

muito claro se ela está simplesmente endossando a  proposta do Deputado Sérgio

Miranda ou se acrescenta aquelas outras três.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Alternativamente. As outras

emendas que levantei aqui?

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Tanto o Deputado Sérgio Miranda

quanto o Deputado João Coser falaram de três situações.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Isso.
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O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – As verbas do Ministério da Saúde,

o aumento real do salário mínimo e o reajuste linear dos servidores.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Eu disse que havia outras

emendas. O Presidente perguntou...

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  – V.Exa. está de acordo?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Apenas para esclarecer,

vamos fixar no Destaque º 23. Apenas disse que havia outras emendas

destacadas que tinham com o mesmo sentido de criar brechas para a resolução

deste problema. Citei outras emendas neste mesmo sentido. Citei, por exemplo, o

Destaque nº 09, do Deputado Jorge Bittar, que tem uma outra formulação. Mas

para não dispersar a resposta, vamos fixar no Destaque nº 23. Lembrando que se

tiver necessidade de fazer alguma adaptação, pode-se fazer. Mas não se trata

aqui de discutir autorias ou textos. O importante é o mérito, o conteúdo; que fique

a possibilidade do avanço dessas questões ao longo dos nossos trabalhos.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  – O Destaque nº 23 abrange essas

três situações. Por mim, tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O parecer de V.Exa. é

favorável?

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – Naturalmente, com as ressalvas

feitas, sem  a obrigatoriedade.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – E discutiríamos as outras

topicamente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Os outros serão

retirados?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Os outros destaques neste

mesmo sentido serão retirados. Agora, existem destaques que eu chamei de

técnicos. Por exemplo, esse que foi lido agora, é uma questão do Tribunal

Eleitoral; não vamos retirar em função disso, são questões tópicas que vamos

discutir tecnicamente, sem o sentido político. É isso que quis dizer. Não estou

querendo forçar ninguém.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA – A questão do Tribunal foi um erro

técnico, salvo engano.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Isso. São questões que

apresento aqui. Não vou retirar todas, Sr. Presidente, automaticamente, porque

não seria justo, mas aqueles destaques que têm esse objetivo, evidentemente,

ficariam retirados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos continuar a

votação destaque por destaque, normalmente.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER  – Sr. Presidente, eu gostaria de usar a

palavra para retirar todos os meus destaques, porque eu propus ao Relator um

acordo. Se é um acordo para acolher uma emenda em detrimento de outras, estou

retirando as minhas; do contrário, não é acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator dará o parecer

favorável ao Destaque nº 23 e vamos votar os demais.
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O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Uma questão de ordem, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Pelo que eu entendi na proposição da

Oposição, votaríamos o Destaque nº 23 e todos os outros destaques seriam

retirados.

(Não identificado)  – Quero corroborar essa questão, porque também foi o

meu entendimento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Aqueles destaques que o

Relator não acolher, retiraríamos. Portanto, poderia ser mantido esse e alguns

destaques que eu quero crer que o Relator poderia acolher, como esse caso em

tela, mas não haveria nenhuma dificuldade em retirar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O acordo tem quer ser

por inteiro, o acordo não pode ser pela metade. Há acordo ou não há acordo.

(Não identificado)  – Lógico.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Como o acordo está

obtuso e...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Eu retiro os meus destaques,

ficando só o Destaque nº 23.

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

Miranda retira os seus destaques e mantém o Destaque nº 23.

Deputados Virgílio Guimarães  e Dr. Rosinha retiram os seus destaques?
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, vou retirar o destaque,

mas quero chamar atenção do Relator para que S.Exa. possa  observar a

Emenda nº 40, Destaque nº 14. Ela contempla ou avança um pouco mais do que a

do Destaque nº 23. Se V.Exa.  achar que dá para aproveitar, aproveite. Se  V.Exa.

achar que não, eu retiro. Mas ela amplia, já definindo essa questão da saúde

especificamente. É a Emenda nº 40,  Destaque nº 14. Se V.Exa. achar que ele

completa o Destaque nº 23, está bem. Se não achar, eu retiro para fazer o acordo.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  – Está perfeito.

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

Guimarães retira os demais destaques?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Vamos retirar, para facilitar

a votação.  Agora, Sr. Relator, solicito a atenção de V.Exa. para esse caso  interno

do Tribunal. Eu retiro, mas se V.Exa. quiser sustentá-lo, fique à vontade . Da

minha parte, estou satisfeito com o acolhimento do Destaque nº 23.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  - Sr. Presidente, o acordo, em

suma, se dá em torno do teor do Destaque nº 23, Emenda nº 75, do Deputado

Sérgio Miranda . Quanto às demais, comprometo-me a examiná-las, exatamente

com o espírito de incorporar.

(Intervenções inaudíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator está

propugnando que o acordo seja feito apenas e tão-somente em cima do Destaque



54

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

nº 23,  Emenda nº 75, do Deputado Sérgio Miranda, ficando os demais destaques

retirados pelos seus respectivos autores. (Pausa.)

(Intervenções inaudíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Destaque nº 5 já foi

retirado por ausência do autor.

(Intervenções inaudíveis.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES -  É a propósito dos Tribunais.

Francamente, Sr. Presidente, não tenho qualquer envolvimento político...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Gostaria imensamente de

aprovar não só esse destaque de V.Exa., mas todos os demais. Vamos esperar a

opinião do Relator.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  – Mas como todos os demais

serão retirados, eu deixaria na mão do Relator as emendas dos Tribunais. Se

S.Exa. acolher, acolheu; se não acolher, está retirado. Não há problema. Não

vamos insistir.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  - Ficaria com o acordo em torno do

Destaque nº 23.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Retirados os demais

destaques, apenas o Destaque nº 23, com parecer favorável do Sr. Relator. Ficam

retirados os Destaques nºs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22 e 24.
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Vamos colocar em votação o Destaque nº 23, enquanto localizamos um

outro destaque.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Destaque nº 25.  Texto supressivo, na parte b e 19.2.  Retirar "em especial

o disposto no art. 6º, inciso I, da Lei nº 9.424, de 1996".  Deve ser mantido o texto

original do parecer preliminar.  Autor: Deputado José Borba.  Com a palavra o

autor do destaque.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA  - Sr. Presidente, pediria a manutenção

do texto original, suprimindo  "em especial o disposto no art. 6º, inciso I, da Lei nº

9.424, de 1996"; permanecendo a redação original: "a erradicação do

analfabetismo e a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, nos

termos do art. 60, inciso IV, do ABCT, e ao FUNDEF verificar o cumprimento dos

limites das ações arroladas para tal fim pelo Poder Executivo".

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

para emitir o parecer.
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O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA  – Sr. Presidente, de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator deu o parecer

favorável.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores  que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado no Senado da República.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Presidente, para encerrar,

gostaria de fazer referência a um destaque do Deputado Virgílio Guimarães que é

procedente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) –  Os demais destaques

foram retirados.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA -  Só para registrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) –  Destaque nº 16, Emenda

nº 90.
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O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA -  Estamos conscientes de que foi

um erro a inclusão desta obra de recuperação do Palácio da Justiça do Distrito

Federal no quadro de obras com indícios de irregularidades, porque, na verdade, o

Tribunal de Contas da União já considerou saneadas essas irregularidades.

Portanto, essa obra não deveria continuar integrando o quadro que faz referências

a obras irregulares.  Corrigiremos oportunamente pelo meio adequado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) –  Via comitê.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA -  Perfeito.  Via comitê, para que não

paire dúvidas sobre a...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES –  Neste caso, com certeza.

Até porque outras poderão, ao longo do trabalho, ser incluídas na mesma

categoria.  Havia informado à assessoria do Tribunal que como o comitê terá que

fazer, no último momento, um pente fino nessa relação, poderá até incluir esse

repasse, se for o caso. Então esse repasse, como o Presidente havia dito, será

uma tarefa também do comitê.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA -  Perfeito.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Com isso, fica claro que essa

relação pode sofrer modificações.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) –  Aprovado o relatório

preliminar, definitivamente,  vamos ao próximo item da pauta. Ainda temos vários

itens para discutir e votar esta noite.

O SR.  SENADOR WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Com a palavra o Senador

Wellington Roberto, pela ordem.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a

V.Exa., se possível, para colocar em votação o requerimento de  inversão de

pauta, para tratarmos do Item nº 1 da Pauta nº 22.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Em votação o

requerimento de inversão de pauta do Senador Wellington Roberto.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, sou contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Contra o voto do

Deputado Sérgio Miranda.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Apreciação do Relatório apresentado à execução orçamentária do Subtítulo

nº 26.782. 0235.5708.0007 — Construção de Trechos Rodoviários no Corredor

Nordeste — BR-226/RN — Currais Novos —  Divisa RN/CE, listado no Quadro V,

anexo à Lei Orçamentária para 2001.

Relator: Senador Wellington Roberto.

Com a palavra o Relator.
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O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, o relatório trata da autorização da execução orçamentária do Subtítulo

26782.0235.5708.0007 — Construção de Trechos Rodoviários no Corredor

Nordeste  — BR-226/RN — Currais Novos — Divisa com o Ceará, listado  no

Quadro V, anexo à Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001.

O relatório já se encontra à disposição dos Srs. Deputados e Senadores.

Análise: cabe a esta Comissão Mista, com fulcro no citado art. 14 da Lei

Orçamentária, deliberar sobre a suspensão ou manutenção da vedação em tela.

As irregularidade apontadas pelo Tribunal de Contas da União, examinadas

no citado processo, foram apreciadas em sessão plenária de 11/07/2001, tendo

sido proferida a Decisão nº 427/2001, que acolheu o relatório da Secretaria de

Controle Externo do Estado do Rio Grande do Norte, asseverando que “não foram

constatados indícios de irregularidades graves. Apenas verificou-se que não foi

feito o necessário relatório sobre o impacto ambiental das obras”. Essa pendência

já deve ter sido resolvida por aquele órgão.

Não subsistem, portanto, quaisquer óbices impedindo a liberação de

execução orçamentária do programa de trabalho em comento.

Nosso voto, já que a obra se encontra com mais de 53% de execução física

pronta, é pela autorização da execução orçamentária, da dotação consignada no

Subtítulo 26.782.0235.5708.0007 — Construção de Trecho Rodoviário no

Corredor Nordeste — BR-22/RN, na cidade de Currais Novos, divisa com o Estado

do Ceará, listado no Quadro V, anexo à Lei Orçamentária vigente.
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Esse é o meu voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O parecer é favorável.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Aberto o prazo de emenda, de 17 a 23 de outubro, ao Projeto de Decreto

Legislativo.

Pauta nº 19. Item 1. Requerimento nº 14, de 2001, do Deputado Sérgio

Miranda, solicitando que seja convidado o Dr. Sérgio Vale Aguiar Campos, do

Departamento de Ciência e Computação da Universidade Federal de Minas

Gerais, para participar da audiência pública com o Dr. Renato Guerreiro, da

Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL.

Com a palavra o autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - Sr. Presidente, o requerimento é

auto-explicativo. Contaremos com a presença do Dr. Renato Guerreiro, estou

aguardando. Há quase um mês esse requerimento foi votado e S.Sa. diz que quer
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comparecer, mas não define uma data. Então, no dia em que S.Exa. comparecer,

o Dr. Sérgio Vale Aguiar Campos, Doutor em Ciência da Computação, que tem um

projeto, poderá discutir o edital do FUST com muito mérito. Defendo o

requerimento porque não há contradição em ouvir os Srs. Renato Guerreiro e

Sérgio Campos, que vão tratar da questão dos computadores e a Casa vai-se

engrandecer. Tenho certeza de que não nos arrependeremos.

Peço, portanto, o voto de meus colegas para aprovar esse requerimento.

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

Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Sr. Presidente, para reforçar,

lembro que, durante todo o processo de discussão e votação da revisão do PPA,

em que foi abordada a questão do FUST, foi esclarecido que, naquele momento, o

Sr. Renato Guerreiro não poderia comparecer à Comissão, mas compareceria

logo depois. Está aqui o Líder do Governo que participou do processo. Tenho

certeza de que esse requerimento não só será aprovado, como a Mesa e a

Liderança do Governo tomarão as providências necessárias para que ele se

efetive.

O requerimento do Deputado Sérgio Miranda tem o apoio da bancada do

PT.

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

Deputado Ricardo Barros.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, de fato, o

Presidente da ANATEL virá à Comissão, embora já tenhamos feito duas reuniões

na ANATEL, com a presença de todas as pessoas interessadas tanto na questão

técnica referente ao FUST quanto na questão da política industrial. Das duas

reuniões participaram os Líderes do PT, do PCdoB e o Deputado Júlio Semeghini,

que representou o Governo. Nessas reuniões, todos os problemas relacionados

com o assunto foram discutidos, e o Governo, inclusive, analisa a possibilidade de

acatar algumas recomendações e sugestões feitas ainda no edital que está em

transcurso.

Mas não posso concordar com a acareação entre o Presidente da ANATEL

e o Prof. Sérgio Campos. Sem prejuízo de ouvirmos o Sr. Sérgio Vale Aguiar

Campos, reitero o compromisso de trazer a esta Comissão o Sr. Renato Guerreiro,

que esteve — não sei ainda está — licenciado da ANATEL por algumas semanas

por questões particulares. Reitero o compromisso, mas não posso concordar com

a proposta de acareação nem de debate entre o Sr. Renato Guerreiro e o Sr.

Sérgio Vale Aguiar Campos. Sem prejuízo de ouvi-los, concordo em convidar o Sr.

Sérgio Guerreiro para debater a matéria nesta Comissão em outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Vamos colocar em

votação.

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha, último orador inscrito.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Serei breve.
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Sr. Presidente, demais Parlamentares, temos que fazer a leitura correta do

requerimento. Esta não é uma Comissão de investigação. Trata-se de um convite

com o objetivo de realizar um debate sobre informática. Portanto, não concordo

com a idéia de acareação, porque ninguém está sendo acusado de absolutamente

nada.

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

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado no Senado da República.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - Sr. Presidente, posso fornecer o

endereço do Sr. Sérgio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Receberemos com muito

prazer, Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - E para ajudar a Secretaria e a

Liderança do Governo, fornecerei também o endereço do Sr. Renato Guerreiro.

O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO – Sr. Presidente, queria

solicitar a inversão de pauta: Pauta nº 21, PL nº 33, de 2001.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Em votação o

requerimento.

O Deputado João Leão não está presente, da Pauta 18, de 2001. Os

Deputados Luciano Castro e Pedro Novais também não estão presentes. O

Deputado José Carlos Aleluia também não está presente.

Restou agora o item 1, da Pauta nº 21,  Projeto de Lei nº 33/2001, que

"abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda e do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de 2

milhões, 861 mil, 305 reais para  os fins que especifica.

Relator: Deputado Gonzaga Patriota.

O projeto tem quatro emendas.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não se encontra, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, solicito que

V.Exa. designe um outro Parlamentar da Comissão para leitura do relatório, uma

vez que a matéria é da administração direta do Orçamento do Ministério do

Planejamento e do Ministério da Fazenda. Acredito que não haverá restrição

alguma à aprovação dessa matéria. Até consulto o Deputado Virgílio Guimarães,

que já tem conhecimento do assunto e sabe do que se trata. Podemos votar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) –  Vamos designar o

Senador Jonas Pinheiro para relatar a matéria.
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O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas,

trata-se de uma exposição de motivos em que esta Comissão está analisando

uma solicitação de recursos para o Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão. Feita a análise do mérito desse projeto, do exame da proposição,

verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos

constitucionais ou legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 33/2001-CN,

na forma proposta pelo Poder Executivo.

Esse foi o relatório do Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O relatório é favorável.

Em discussão.

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

para discutir.

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

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, mais uma vez nos

deparamos com o seguinte problema: temos recursos de uma operação de crédito

externo no valor de 2,5 milhões de reais, que financiará despesas primárias. Ora,

se despesas sem recursos financeiros financiam despesas primárias, isso vai

afetar o superávit. Alguma coisa vai ser cortada. Vão cortar 2 milhões de reais de

quem, para financiar? Das minhas emendas? Das emendas do Deputado Jorge

Bittar? Eles vão cortar 2 milhões de reais e não explicam de onde. Votando
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favoravelmente, estaremos dando autorização implícita ao Governo, que cortará

emenda de um Deputado ou de um Senador, mas não sabemos quem é. Por azar

pode ser eu. Não posso votar para cortar minhas emendas.

Sr. Presidente, temos de levar em conta essa questão. Não dá mais. Há

alguns dias, o Governo aprovou no plenário recursos para aumentar pagamento

das Forças Armadas. Justíssimo. Qual era a fonte? O superávit financeiro do ano

passado. Qual a conseqüência? Porque aquele valor tem de ser cortado, mas ele

não explicita de onde vai cortar, meu caro Senador. Estamos vivendo este drama.

Vários desses créditos suplementares estão sendo alimentados por recursos

financeiros. Foi o que o Ministro do Planejamento nos explicou. Só não quis

entender quem não se interessou. É uma forma de evitar os cortes. Eles

encobrem os cortes. Eles não vetam nada mas, na prática, estão vetando!

Por isso, voto contra. Vou pedir verificação e peço apoio  dos meus

colegas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não há prazo legal.

Continua em discussão a matéria.

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

para discutir.

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

Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sr. Presidente, os recursos, na

verdade, são do ingresso de operação de crédito externo no valor de 2,5 milhões
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de reais. Apenas 360 mil reais são de anulação parcial de dotações

orçamentárias, indicadas no Anexo II dessa lei. Está aqui, indicado onde vai ser

cortado.

Então, é evidente que se estamos aqui com uma operação de crédito

externo para investir em programas de aperfeiçoamento da gestão do

gerenciamento da dívida pública; em programa de estudo para aperfeiçoamento

do modelo de gestão do plano plurianual; na elaboração e implementação dos

projetos para melhoria do desempenho fiscal e redução de custos na

administração pública; na cooperação para  capacitação municipal em gestão

pública e responsabilidade fiscal.

Ora, se temos o financiamento externo para investir nessa melhoria da

gestão pública, não há razão alguma para deixarmos de aprovar essa matéria.

Faço um apelo aos companheiros desta Comissão no sentido de que

permitam a tramitação e aprovação dessa matéria.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Eu estava inscrito para

discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Olha o horário, Deputado

Virgílio.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não, estava na hora. Eu

estava aqui me inscrevendo para discutir a matéria. Sou autor de quatro emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Tem a palavra o Deputado

Virgílio Guimarães.

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

começar comentando esse PL que votamos aqui, dos militares. Inclusive, fui

Relator de plenário e fiz questão de fazer o comentário que o Deputado Sérgio

Miranda fez aqui agora. Trata-se de difícil situação, porque, no mérito, somos

favoráveis. Havia necessidade de fazer pagamento de pessoal; de forma

constrangida, fui obrigado a relatar favoravelmente, mas usando aquele artifício

que hoje já virou lugar comum: sem criar jurisprudência, cria-se,  faz-se exceção e

entra na mesma trilha, porque não havia outra maneira, não tínhamos como

alterar aquilo que estava posto aqui no projeto de lei.

Por isso, chamamos a atenção para o fato de que continuaríamos nos

batendo contra esse critério de usar essa falsa fonte, porque, na prática, isso é

apenas uma cortina de fumaça, porque vai repercutir de maneira dissimulada em

cima de outras partes do orçamento sobre o qual  ninguém tem controle. Pode ser

emenda, programas etc. E  precisamente esse é o caso.

O Deputado Sérgio Miranda levantou essa questão das operações e

apresentei quatro emendas exatamente corrigindo esses aspectos, até porque eu

gostaria que o Relator Gonzaga Patriota estivesse aqui. S.Exa. estudou a matéria,

rejeitou as emendas, não sei exatamente com qual critério, até porque as

emendas são absolutamente legais.
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Gostaria que essas emendas fossem acolhidas, até porque me passa aqui

o Dr. Rosinha, com toda a presteza, as assinaturas dos destaques que faremos

dessas emendas,  porque justas e absolutamente necessárias para corrigir e para

não ficarmos sempre dizendo "sem criar jurisprudência, sem criar exceção" e

ficarmos votando as exceções etc.

Quero dar condições para esse estudo da gestão do plano, que é

importante. Se há alguma coisa que avançou, foi nesse aspecto, que precisa de

recurso, sabemos disso, mas não se pode, ao mesmo tempo em que se

aperfeiçoa por um lado, regredir-se por outro.

Por essas razões, estamos destacando essas emendas, que vêm

precisamente no sentido de corrigir essa contradição que apontamos neste e em

outros momentos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Deputado Dr. Rosinha

quer falar sobre a matéria, rapidamente. S.Exa. tem prioridade, porque estava

inscrito.

Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, analisando esse projeto de lei,  observamos os 2 milhões de reais

destinados ao estudo e aperfeiçoamento do modelo de gestão do plano plurianual.

Realmente, precisa de aperfeiçoamento, pois temos acompanhado e observado

os problemas encontrados. Mas o porém que levanto é sobre o montante de 2

milhões de reais. Particularmente, acho um exagero, além do que foi dito pelos
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meus colegas Parlamentares no que diz respeito à fonte. Quando lemos o

parecer, percebemos que ele é bastante precário para o projeto de lei; não

consegue entrar a fundo nas razões. Apesar de ter tido tempo para ser feito, não

vimos razão nenhuma para que essas emendas não fossem aceitas. Por isso,

estamos fazendo o destaque. Dois milhões de reais é muito dinheiro, apesar da

necessidade de aperfeiçoar o modelo de gestão do plano plurianual. É possível

fazer esse aperfeiçoamento com menos dinheiro.

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

(Pausa.) Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.

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

tive oportunidade de exercer função na área de planejamento, fui Secretário de

Planejamento no Estado do Rio de Janeiro, e sei da importância de se construir

processos que permitam aprimorar planejamento e, particularmente, iniciativas

como essa de estudo e aperfeiçoamento do modelo de gestão do plano plurianual.

No entanto, sinceramente, não consigo entender a importância de se alocar 2

milhões de reais. Não é uma quantia irrisória; ao contrário, é de monta bastante

elevada para se fazer estudo desse tipo, quanto mais para fazer esse estudo de

forma terceirizada, ao que tudo indica contratando apenas uma única consultoria,

já que é uma unidade, tal como está aqui definido.

Penso que matéria desse tipo mereceria esclarecimentos mais profundos

por parte do Poder Executivo, particularmente do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, já que se trata de destinação de valor elevado e para a qual
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não há justificativas. Apenas se comenta a importância de se fazer estudos

visando a elaboração de modelos de gestão.

Então, sinceramente, entendo que seria correto que os representantes do

Governo solicitassem informações mais precisas por parte do Ministério do

Planejamento para que tivéssemos segurança em votar matéria desse tipo. É

muito dinheiro para um estudo que não está definido. Vi a exposição de motivos

do Presidente da República e não há qualquer esclarecimento mais preciso em

relação a isso.

Solicito à Liderança do Governo que essa matéria não seja votada hoje,

mas retirada,  a fim de que o Governo nos preste os esclarecimentos necessários

acerca do tema. Eu também não gostaria que simplesmente rejeitássemos essa

matéria, mas, sim, que ela fosse melhor esclarecida.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – V.Exa. já discutiu a

matéria.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Quero levantar uma questão de

ordem.

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

para uma questão de ordem.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, solicito a V.Exa.

que use resolução recentemente aprovada pelo Congresso Nacional que diz

respeito à tramitação da Lei Orçamentária e dos créditos. Lê-se, no art. 29, § 2º:

Aplicam-se aos projetos de lei de crédito

adicional, quanto às receitas e cancelamentos, as

restrições existentes na apreciação do projeto de lei

orçamentária anual.

Sr. Presidente, acabamos de aprovar, na tramitação do projeto de lei

orçamentária, a seguinte questão: "As relatorias setorial e geral deverão preservar

o resultado primário fixado na LDO, sendo vedado às relatorias setoriais o

aumento das despesas primárias no âmbito de sua área temática com recurso

decorrente do cancelamento de despesas financeiras".

É o caso típico, Sr. Presidente. São recursos financiando despesas

primárias, e não explicita onde é o cancelamento. Teria de explicitá-lo; caso

contrário, fica no vazio. Está ferindo claramente o art. 29.

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

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Então, a minha questão de

ordem para V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Já entendi a questão de

ordem de V.Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA –  E vai responder?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - E vou responder, lógico.
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Deputado Ricardo Barros, deseja dizer alguma coisa?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – O anexo II, está aqui, possui os

cancelamentos definidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Indeferida a questão de

ordem de V.Exa., já que o anexo II está explicitando matéria.

Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados.

Não há encaminhamento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Mas V.Exa. me concedeu a

palavra para encaminhar o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Para orientação da

bancada, por um minuto.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Para orientar a bancada.

Sr. Presidente, se permitirmos que isso ocorra, teremos, então, os recursos

para as emendas parlamentares. Os 7 bilhões de recursos financeiros das

polonetas, que foram aprovados no Senado hoje, são recursos que vão financiar

despesas primárias ou, então, vamos resolver o problema do salário mínimo

usando superávit financeiro do ano passado. Há 40 bilhões em caixa! Vamos

utilizar 5 bilhões. O que não pode é o Governo ter dois pesos e duas medidas e

não dizer...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O tempo de V.Exa. está

encerrado. É apenas orientação de bancada.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sim, Sr. Presidente, vou somente

orientar.

Não podemos usar esses recursos sem explicitar onde será o corte. Só

para corrigir a informação: são 2 bilhões e 600; 300 milhões de cancelamento. E

os outros 2 bilhões e 300 milhões são de crédito externo, operação de crédito, é

recurso financeiro. Para que seja aplicado, tem de haver um corte.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Está encerrado o prazo de

V.Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Oriento minha bancada no

sentido de que vote “não”.

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

palavra para orientar a bancada.

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

um minuto.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Pois não.

Sr. Presidente, nossa compreensão é de que concordamos com os

objetivos, que muitas vezes podem parecer suntuários. A idéia do

aperfeiçoamento da gestão na área do planejamento é perfeitamente desejável.

Aliás, o Ministério do Planejamento avançou muito nesse sentido. Nosso

instrumental, tanto do ponto de vista legal quanto técnico, inclui um arsenal de

acompanhamento e de possibilidades que distinguem o Brasil de outros países.

Tivemos efetivo avanço nas possibilidades de controle por parte da execução
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orçamentária, das metas fiscais etc. Sem dúvida, é importante esse

aperfeiçoamento, assim como a realização de seminários, visitas técnicas a outros

países etc.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O prazo de V.Exa. está

esgotado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Isso é desejável. Porém,

como se aperfeiçoar um instrumento se traz esse vício de origem, pois já pratica

algo em si indesejável?

Portanto, oriento a bancada no sentido do voto “não”, até porque não temos

segurança alguma no que se refere à aprovação das nossas emendas. Mas como

tenho certeza de que a votação será sem prejuízo das emendas destacadas,

votamos “não” e, depois, teremos oportunidade de avaliar de per si cada um dos

destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Encerrado o

encaminhamento de votação.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, o PMDB encaminha

“sim”.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, o PPB encaminha

“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos votar o projeto na

Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

(Intervenções inaudíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Encaminhamento de

bancada. Aprovado na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Somos quatro contra. São

quantos a favor?

(Não identificado) -  Tem muito Senador aqui hoje. Nem o Presidente é da

Câmara, é do Senado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - V.Exa. não pode votar.

(Não identificado)  - Sr. Presidente, o encaminhamento das bancadas foi

três.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Ganhamos. Foi rejeitado.

(Não identificado)  - É evidente, Sr. Presidente...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA  - É evidente, Sr. Presidente. Foi

rejeitado!

(Não identificado) - É evidente nossa vitória. É evidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Quatro a três. Ganhamos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não há verificação neste

momento, Sr. Presidente. As bancadas ...

(Não identificado)  - Mas é de fácil verificação. A verificação visual é fácil.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Verificação visual.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não tem verificação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Mas, visualmente, Sr. Presidente.

(Não identificado)  - A verificação seria quando, Sr. Presidente?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - São quantos votos? Quatro a

três.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Não, quatro a quatro.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Então, empatou.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Quatro a quatro, o empate

é da Presidência.

(Não identificado)  - Não, a Presidência é de Senador.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - V.Exa. não pode votar. V.Exa. é

Senador. Quatro a quatro. Consta nas notas taquigráficas...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, não há

verificação de número. A bancada do PMDB e a bancada do PPB, com absoluta

folga...

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Atenção, Deputado.

V.Exa. é um dos membros mais antigos desta Comissão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - V.Exa. sabe que o

quorum  é o do livro de presença. Esse é o quorum  que vale.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Quatro a quatro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Caso contrário, só se

houver verificação de quorum . O quorum  que vale é o da lista de presença.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - É o quorum  que vai

prevalecer aqui.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, votamos aqui e

empatou. V.Exa. afirmou, e consta das notas taquigráficas, que está empatado.

Não existe verificação. Então, está empatado! É quatro a quatro. Consta das notas

taquigráficas: quatro a quatro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O quorum  que prevalece

é o do livro de presença. Vamos declarar aprovado na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Não, Sr. Presidente. Vamos

recorrer ao Supremo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, há

possibilidade de pedido de verificação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Quatro a quatro. Consta das

notas taquigráficas...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA -  ... que era quatro a quatro.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, gostaria que

V.Exa. consultasse inclusive as notas taquigráficas, pois creio que já se passou

uma hora do último pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Eram 21h2min.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não, não eram 21h2min.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Eram 21h2min quando eu

declarei.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a questão de

ordem que levanto a V.Exa. é a seguinte. V.Exa. afirmou, consta das notas

taquigráficas, com a voz de V.Exa., que era quatro a quatro. V.Exa. até se propôs

a desempatar, e não pôde votar porque é Senador. Então, ficou empatada essa

votação, Sr. Presidente. Teria de haver uma solução.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, a bancada do

PPB e do PMDB encaminharam “sim” e o PT e o PCdoB encaminharam “não”.

Evidentemente, as bancadas do PMDB e do PPB têm muito mais Parlamentares.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

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

palavra para uma questão de ordem.

A questão de orientação de bancada é apenas uma orientação para

formação de juízo do Presidente. Isso não consta de regimento algum. Apenas...

(Intervenção inaudível.)
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não, não é isso. Estou

querendo dizer que a orientação de bancada serve apenas para orientar

Deputados e, evidentemente, Senadores, mas a maioria é dos Deputados, não é

questão fechada. Cada um pode seguir ou não a orientação da bancada. E o

Presidente considera a orientação como instrumento para formação do seu juízo.

Como no caso  aqui o número é pequeno...

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Deixe-me encerrar a questão

de ordem, Sr. Presidente. Tanto o Regimento do Senado como o da Câmara, em

nenhum lugar, asseguram que a orientação de bancada, por número de bancada,

deve prevalecer. Isso seria a volta, inclusive, do velho sistema de votação por

Liderança, o que já foi superado, é entulho da ditadura. Hoje fazemos orientação

de Liderança e não voto de Liderança. É uma diferença importante.

Minha questão de ordem é no sentido de que não há, em qualquer

Regimento, essa possibilidade. V.Exa. é quem tem de formar seu juízo, como já

formou verificando que não houve maioria neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vou seguir a praxe da

Casa — inclusive, chegou mais um Deputado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Mas, Sr. Presidente, a votação já

foi encerrada. Não pode contar mais um voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vou considerar o projeto

aprovado na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a votação já foi

encerrada!

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vou colocar em votação

no Senado da República.

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado no Senado da República, ressalvados os destaques.

Vamos agora colocar em apreciação os destaques.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Quem é o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - O Relator é o Senador

Jonas Pinheiro.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Cada destaque de per si.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos colocar, em

primeiro lugar, o Destaque nº 1, do Deputado Virgílio Guimarães, sobre a Emenda

nº 1.

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães, para falar sobre o destaque.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, gostaria que a

Mesa lesse qual é a emenda, para me inteirar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Emenda nº 1.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, não havendo

mais acordo para as votações e tendo decorrido o prazo em que não era mais

possível o pedido de verificação, sugiro a V.Exa. que continuemos a votação
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dessa matéria e dos destaques na próxima sessão, evidentemente, porque não

haverá possibilidade de continuar os trabalhos, uma vez que a Oposição está em

obstrução geral na Casa, não apenas nessa matéria, mas também em todas as

matérias apreciadas no Senado e na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vou colocar a proposta do

Líder do Governo em apreciação na Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - A proposta é de suspender

ou encerrar a sessão?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Encerrar a sessão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou sugerindo a suspensão da

sessão, na medida em que não temos mais acordo para votação.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Então, vamos pedir verificação,

porque cai a sessão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, Sr. Presidente, sugiro que

V.Exa. suspenda a sessão e marque a continuidade dos trabalhos na quinta-feira,

pela manhã, como de praxe.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Vamos, então, suspender

a sessão, convocando-a para quinta-feira, às 9h30min, para dar continuidade aos

trabalhos, quando serão apreciados os destaques desse projeto.

Está suspensa a sessão.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REVISÃO DE COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL
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SUMÁRIO: Apreciação dos itens da pauta.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número
regimental, declaro reiniciada a 22ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
das Pautas nº  19 e 21, de 2001.

Informo aos Srs. Parlamentares que as pautas estão disponíveis na mesa
dos trabalhos.

Expediente.
Correspondência interna recebida.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Estávamos num processo de

votação na reunião anterior, quando foi suspensa. Creio que, uma vez isso tendo
ocorrido, seria razoável retomarmos o processo de votação.

Quanto a isso, tenho a declarar que, devido aos avanços havidos nas
negociações, à abertura por parte do Governo, inclusive com a participação do
Presidente da Casa e de diversos Parlamentares de todos os partidos que
participaram a pedido do movimento, da organização, depois de conversar com o
Deputado Sérgio Miranda, que representa o Bloco PcdoB/PSB, com o PT, creio
que os demais partidos que estavam participando desse nosso movimento, num
gesto também de compreensão, de reconhecimento dessa boa vontade e
abertura, estamos retirando aquele nosso propósito de ficar obstruindo a votação
da matéria em pauta.

Nesse sentido, a questão que levanto a V.Exa. é de retomarmos de
imediato a votação que foi suspensa, para que, posteriormente a isso, possamos,
até se for o caso, retomar os demais itens.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência agradece ao
nobre Deputado Virgílio Guimarães e acatará a sugestão e o pedido de V.Exa.
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Estávamos na Pauta nº 21, que era a apreciação do relatório apresentado
ao seguinte projeto de lei:

Projeto de Lei nº 33/2001, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento
Fiscal da União em favor do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão crédito especial no valor global de 2 milhões,
861 mil e 305 reais para os fins que especifica. O relatório já foi aprovado em
10/10/2001, ressalvados os destaques.

Vamos passar à apreciação dos destaques.
Destaque nº 1, da Emenda nº 1, do nobre Deputado Virgílio Guimarães.
V.Exa. deseja fazer uso da palavra, nobre Deputado?
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, já fiz a

sustentação oral das razões do destaque. Portanto, dispenso o uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Estamos com um

problema, porque quem vinha relatando essa matéria eram o nobre Deputado
Gonzaga Patriota e o nobre Senador Jonas Pinheiro.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, para facilitar
o encaminhamento, retiro todos os destaques apresentados, salientando que é
apenas para questão processual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência agradece ao
nobre Deputado Virgílio Guimarães.
 O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Quero deixar registrado que
as questões de fundo, já amplamente discutidas, estão mantidas, e voltaremos a
elas em votações posteriores, como foi defendido pelo PT e, de uma maneira mais
aprofundada, pelo Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência acata o
pedido de V.Exa. e fará constar da ata inclusive a ponderação e a ressalva de
V.Exa.

Estão retirados os Destaques nº 1, 2, 3 e 4, de autoria do nobre Deputado
Virgílio Guimarães.

Está aprovado, portanto, o Projeto de Lei nº 33/2001.
Solicito ao nobre Deputado Virgílio Guimarães que me substitua, porque

tenho uma audiência no INSS, aprazada já há quase uma semana. Inclusive, no
momento, não temos os relatores na Casa, nobre Deputado Ricardo Barros,
V.Exa., que é Líder do Governo. Passo a Presidência ao nobre Deputado Virgílio
Guimarães, apenas com esse alerta.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, como não há a
presença dos relatores das matérias que se seguem na pauta, entendemos que
ficamos prejudicados na continuidade dos trabalhos, dependendo apenas do
cumprimento da leitura dos expedientes necessários ao encerramento desta
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) Deputado Ricardo
Barros, é uma questão regimental. A meu requerimento, entramos diretamente na
Ordem do Dia, sendo que a leitura do expediente a antecede, mesmo tendo
amparo a opção que fizemos, na medida em que houve interrupção da votação.
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Como os Srs. Relatores não se encontram, a Presidência da Mesa decide
encerrar a reunião e convocar outra para a próxima terça-feira, às 14h30min.

Está encerrada a presente reunião.


