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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Matérias constantes da Pauta nº 26/2001 — Leitura de expediente.

OBSERVAÇÕES

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

regimental, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da Comissão

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

matérias da Pauta nº 26/2001.

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

disponível nas mesas de trabalho.

Ata. Apreciação das atas das seguintes reuniões: 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª e

26ª. (Pausa.)

Não há número para deliberação. A apreciação das atas fica postergada

para a próxima reunião.

Avisos:
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Comunico aos Senhores membros que foi alterado o cronograma de

tramitação da Proposta Orçamentária para 2002 e que o mesmo foi encaminhado

aos gabinetes dos Srs. Parlamentares e encontra-se na página da Comissão na

Internet.

Informo a seguir os novos prazos.

Relatórios setoriais:

Entrega dos relatórios à Comissão até 22 de novembro de 2001;

distribuição dos relatórios até 26 de novembro de 2001; discussão e votação dos

relatórios da Comissão até 29 de novembro de 2001.

Relatório final:

Entrega do relatório final pelo Relator-Geral à Comissão até 6 de dezembro;

distribuição do relatório até 10 de dezembro; discussão e votação do relatório até

13 de dezembro; sistematização de parecer sobre projeto e seu encaminhamento

à Mesa do Congresso Nacional até 18 de dezembro.

Comunico aos senhores membros que foi retirado de pauta o relatório

referente ao Subtítulo nº 20.607.0379.1836.0047 — Construção de Obras de Infra-

Estrutura de Irrigação e Uso Comum — Projeto Várzea de Souza no Estado da

Paraíba, da Unidade Orçamentária nº 53.101, Ministério da Integração Nacional,

listado no Quadro V do Anexo à Lei Orçamentária para 2001, cujo Relator é o

Deputado Pedro Novais. A regulamentação da matéria seguirá o estabelecido no

art. 35 da Resolução nº 01/2001, do Congresso Nacional.
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Informo, ainda, que o prazo para apresentação de emendas ao relatório e

ao Projeto de Decreto Legislativo é de 21 a 28 de novembro de 2001.

Expediente:

Correspondência interna recebida:

Ofício nº 194, de 6 de novembro, da Presidência e Vice-Presidência da

Comissão de Viação e Transportes solicitando a alocação de recursos para a

Rodovia Federal BR-381/MG — trecho Antonio Dias/Nova Era. Cópia desse

pedido foi encaminhada ao Relator-Setorial da Área III–Infra-Estrutura. Deputado

José Chaves.

Ofício nº 173, de 7 de novembro, do Senador Lauro Campos, solicitando a

retirada de emenda de sua autoria apresentada à Proposta Orçamentária 2002.

Cópia desse expediente foi enviada à Coordenação Técnica de Processo

Orçamentário 2002, para a implementação da solicitação.

Ofício nº 122, de 7 de novembro, do Deputado Sampaio Dória, Relator-

Geral da Proposta Orçamentária para 2002, que encaminha exposição do

Deputado José Antonio de Almeida, do PSB do Maranhão, quanto às emendas

apresentadas pelo Bancada do Maranhão.

Passo ao conhecimento dos Senhores membros que na ata da reunião da

Bancada, realizada em 23 de outubro, o Deputado José Antonio de Almeida impôs

restrição a uma das emendas relativa ao item 2 da ata.

Porém, antes da entrega das emendas na Comissão, o Deputado José

Antonio de Almeida retirou a restrição, conforme ressalva feita na ata, nos
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seguintes termos: “Risquei a restrição ao item 2, em virtude de esclarecimentos do

Coordenador da Bancada."

Em 25 de outubro, foi realizada outra reunião da Bancada e ficou decidido

que não seriam válidas as assinaturas que fizessem qualquer restrição a respeito

das emendas aprovadas na reunião de 23 de outubro, ficando os Parlamentares

que infringiram essa norma sem direito a participar de qualquer emenda de

bancada.”

O nobre Parlamentar solicita a esta Comissão que considere apenas a ata

de 23 de outubro, relativa à reunião de todos os seus integrantes, na qual

dezesseis emendas estão elencadas, nos termos previstos no art. 25, item II,

letras “a” e “b” da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, e seja

desconsiderada a ata entregue posteriormente.

Outro item. Solicitação apresentada pelos Deputados João Caldas e

Givaldo Carimbão que, nos termos regimentais e conforme o disposto nos arts. 37,

70, 166 e 167 da Constituição Federal e os arts. 2º e 83º da Lei nº 10.266, de

2001, requerendo a anulação e exclusão das emendas coletivas apresentadas

pela Bancada de Alagoas ao Orçamento Geral da União para 2002, com a

determinação imediata de reunião assistida para escolha de novas propostas

orçamentárias.

Informo aos nobres Deputados que serão tomadas as medidas julgadas

pertinentes.
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Ofício nº 1.655, de 16 de novembro, do 1º Vice-Presidente no exercício da

Presidência da Câmara dos Deputados, Deputado Efraim Morais, encaminhando

Ofício da Comissão de Sindicância destinada a apurar denúncias referentes à CPI

das Obras Inacabadas. S.Exa. apresenta sugestões e também o relatório final da

sindicância.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão

deferidos pela Presidência:

1. Ofício nº 442, de 02 de novembro, comunicando ausência do Deputado

Santos Filho, no período de 11 a 17 de novembro, por estar em missão oficial

representando a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

da Câmara dos Deputados.

2. Expediente de 13 de novembro, do Deputado Marçal Filho, justificando

sua ausência nos dias 13 e 14 de novembro.

3. Ofício nº 630, de 13 de novembro, do Deputado Neuton Lima, justificando

sua ausência nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

4. Ofício nº 144, de 19 de novembro, do Deputado Gastão Vieira,

justificando sua ausência nos dias 13 e 14 de novembro.

5. Expediente de 19 de novembro, justificando ausência do Senador Nabor

Júnior, no período de 19 a 25 de novembro.

6. Ofício nº 136, de 20 de novembro, justificando ausência da Senadora

Marluce Pinto no dia 20 de novembro.

Correspondência externa recebida:
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1. Expediente de 18 de outubro, do Sr. Presidente interino do Conselho de

Estado de Saúde Indígena, Sr. Juarez da Silva, solicitando atenção no orçamento

destinado à promoção, proteção e recuperação da saúde indígena no âmbito da

FUNASA/Ministério da Saúde.

Cópia deste Expediente foi encaminhada ao Relator da Área Temática VII –Saúde,

Deputado Paulo Feijó.

2. Ofício nº 4.718, de 19 de outubro, do Secretário do Tesouro Nacional, Dr.

Fábio de Oliveira Barbosa, que, em resposta à solicitação do Deputado Sérgio

Miranda, encaminha esclarecimentos sobre o Relatório de Gestão Fiscal, referente

ao período de maio a agosto de 2001.

Cópia deste Expediente foi encaminhada ao nobre Deputado Sérgio

Miranda.

3. Aviso nº 1.425, de 31 de outubro, do Ministro dos Transportes, Dr. Eliseu

Padilha, encaminhando cópia do Memorando 167, de 31 de outubro, do

Departamento de Hidrovias Interiores do Ministério, referente ao cancelamento de

recursos orçamentários da obra de Construção da Eclusa de Lajeado, no Rio

Tocantins.

4. Ofício nº 552, de 31 de outubro, do Dr. Rafael Blanco Muniz, Secretário

de Controle Externo de Santa Catarina, do Tribunal de Contas da União,

encaminhando cópia da Decisão da 1ª Câmara sobre a construção de acessos

rodoviários no Corredor MERCOSUL — BR 101, de Joinvile, Santa Catarina.
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5. Ofício nº 101, de 6 de novembro, do Dr. Hélio Oliveira Portocarrero de

Castro, Superintendente de Seguros Privados, que solicita a correção de erro na

Proposta Orçamentária da Superintendência para o exercício de 2002.

6. Ofício nº 72, de 29 de outubro, do Sindicato dos Hospitais, Clínicas,

Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas, do Estado do

Piauí, sobre a distribuição de recursos do Sistema Único de Saúde, destinados à

assistência hospitalar e ambulatorial para as várias unidades federadas.

7. Expediente de 31 de outubro, dos Dirigentes das Entidades de Classe do

Estado da Bahia solicitando a continuidade das obras de ampliação, reforma e

modernização do Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, em

Salvador.

8. Ofício nº 129, de 12 de novembro, da Secretaria Federal, encaminhando

proposta de modificação da programação, anexos e quadros da Proposta

Orçamentária para 2002, para correção, em virtude da constatação de erro

material. Informo que cópia deste Expediente foi encaminhada ao Relator-Geral,

Deputado Sampaio Dória.

9. Ofício nº 1.573, de 8 de novembro, do Diretor Executivo do DNER, Dr.

Rogério Gonzales Alves, apresentando proposta para geração de mais recursos

próprios com a arrecadação de multas de trânsito pelo DNER.

Cópia deste Expediente foi encaminhada ao Relator-Geral da Proposta

Orçamentária de 2002, Deputado Sampaio Dória, e ao Relator-Setorial da Área V -

Infra-estrutura, Deputado José Chaves.
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Expedientes encaminhados à Comissão em cumprimento ao art. 8º, § 6º, da

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

demonstrativos das obras que constam da Proposta Orçamentária para 2002, que

ultrapassam a dois milhões de reais.

Ofício nº 254, de 30 de outubro, do Ministério de Integração Nacional.

Expedientes encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao

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

1. Ofício nº 13, de 24 de outubro, do Tribunal Regional Eleitoral de

Rondônia.  Período: de maio a agosto de 2001.

2. Ofício nº 1.043, de 31 de outubro, do Tribunal Regional Eleitoral do

Estado do Piauí. Encaminha textos retificados referentes ao período de agosto de

2000 a setembro de 2001.

3. Ofício nº 5.471, de 04 de outubro, do Tribunal Regional Eleitoral do

Ceará. Período. de maio a agosto de 2001.

Avisos/SGS encaminhado pelo Ministro Valmir Campello, Vice-Presidente

no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União.

1. Número 6.220, de 31 de outubro, encaminhando cópia da Decisão

905/2201, sobre o relatório de auditoria realizado nas obras de construção,

ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Espírito

Santo.
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2. Número 6.262, de 31 de outubro, encaminhando cópia da Decisão

904/2001 sobre o relatório de auditoria realizada na obra de recuperação dos

moles do Porto do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

Aviso/GP encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,

Ministro Humberto Souto:

Aviso de nº 1.433, de 29 de outubro, encaminhando resposta ao Ofício nº

204/2001, desta Presidência, sobre as obras de construção de trechos rodoviários

no Corredor Oeste/Norte, BR-174/AM, Divisa Amazonas/Roraima.

Informa ainda que nova fiscalização foi realizada nas referidas obras e

foram encaminhadas à Comissão.

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

Ministro Humberto Souto:

1. Aviso nº 6.301, de 07 de novembro, encaminhando cópia de Decisão

928, de 2001, sobre o relatório de auditoria realizado nas obras de infra-estrutura

de irrigação de uso comum, perímetro de irrigação. Baixada Ocidental

Maranhense, no Maranhão.

2. Aviso nº 6.307, de 7 de novembro, encaminhando cópia da Decisão

937/2001 sobre o levantamento preliminar do Programa de Crédito Estudantil junto

a Caixa Econômica Federal.

3. Aviso nº 6.311, de 07 de novembro, encaminhando cópia da Decisão

930/ 2001, sobre o relatório de auditoria realizado nas obras relativas à

implantação no sistema de trens urbanos de Recife — Trecho Tip-Timbi.
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4. Aviso nº 6.326, de 07 de novembro, encaminhando cópia da Decisão

931/2001, sobre denúncia relativa às irregularidades de utilização de recursos do

FGTS nas obras do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama, na Região

Metropolitana do Recife, Pernambuco.

Mensagem encaminhada pela Presidência da República:

Mensagem de nº 623/2001 (Mensagem nº 939, de 4/9/2001, na origem),

encaminhando à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

do Congresso Nacional decretos de abertura de créditos suplementares

autorizados na Lei Orçamentária, nos termos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de

25 de julho de 2000.

Informo que foi encaminhado ofício à Consultoria de Orçamentos e

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados para elaboração de nota

técnica e posterior encaminhamento aos senhores membros, conforme a questão

de ordem aprovada na 7ª reunião ordinária, em 31 de agosto de 1999.

Encerrada a leitura do Expediente, concedo a palavra ao nobre Deputado

José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Sr. Presidente, em agosto deste

ano, esta Comissão aprovou por unanimidade a realização de audiência pública

sobre o conteúdo do Projeto de Lei nº 28, de 2001, e até hoje essa audiência

pública não foi realizada.
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Meu pleito é que o item nº 2 da pauta, que diz respeito ao Projeto de Lei nº

28/2001, seja cumprido, sob pena de prejudicar a deliberação (por unanimidade)

desta Comissão.

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

José Pimentel, os convites foram formulados e não mereceram resposta das

presidências dos bancos solicitados. Mas, como bem lembrado por V.Exa., vamos

reiterar o convite e o pedido de uma resposta formal. Mesmo que tenhamos de

marcar um dia, haverá reiteração do convite. A Mesa deu o encaminhamento

solicitado aos Presidentes do BASA e do BNB.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Sr. Presidente, na verdade, a

audiência diz respeito ao Secretário do Tesouro Nacional e ao Presidente do BNB.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Virgílio Guimarães) – BASA e BNB. O

BNB também foi convocado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Ótimo. Então, o projeto permanece

retirado de pauta. Vamos aguardar a boa vontade dos Bancos e do Tesouro

Nacional.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Virgílio Guimarães) – O pedido pode ser

retirado e depois reintroduzido. Não há problema. O requerimento foi retirado da

Ordem do Dia nesse instante.

A reiteração do convite é correta, porque o requerimento já foi votado.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Se o Banco tivesse tanto interesse,

já teria respondido prontamente ao requerimento expedido pela Secretaria da

Comissão.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Virgílio Guimarães) – O requerimento de

V.Exa. foi atendido e retirado de pauta. Vamos reiterar o convite. E

posteriormente, se for o caso, o Presidente da Comissão, Senador Carlos Bezerra,

entrará em entendimento com V.Exa. para reintroduzi-lo ou não em pauta, de

acordo com a resposta obtida das autoridades convidadas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Está franqueada a

palavra. (Pausa.)

Não há número para a votação.

Como esgotamos a leitura do Expediente e não havendo quem queira se

manifestar, vamos encerrar a reunião e convocar outra para amanhã, quarta-feira,

às 10 horas.

Está encerrada a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FIS CALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 001400/01 DATA: 21/11/0 1
INÍCIO: 19:21 TÉRMINO: 19:22 DURAÇÃO: 00:01
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00:01 PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISORES: LEINE
SEM SUPERVISÃO
CONCATENAÇÃO: ELIANA RAMAGEM
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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reabertura e suspensão da sessão.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Reabrimos a 27ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias da Pauta nº 26/2001, e a suspendemos,
transferindo-a para amanhã, às 10h.

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°: 001405/01 DATA: 22/11/0 1
INÍCIO: 11:38 TÉRMINO: 12:02 DURAÇÃO: 00:24
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00:23 PÁGINAS: 13 QUARTOS: 5
REVISOR: ANTONIO MORGADO
SUPERVISÃO: LETÍCIA
CONCATENAÇÃO: LETÍCIA

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação do item nº 1 da Pauta nº 26, de  2001.

OBSERVAÇÕES

Há intervenções inaudíveis.

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

regimental, declaro reiniciada a 27ª reunião ordinária da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação da matéria

da Pauta  nº 26/2001.
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Informo aos Srs. Parlamentares que a pauta com os respectivos itens está

disponível na mesa de trabalho.

Expediente.

I) Correspondência interna recebida:

1) Ofício de 24 de outubro, do Senador Mauro Miranda, solicitando

destinação de recursos para Uruana, em Goiás, conforme emenda apresentada

no Projeto de Lei nº 74/2001.

Cópia deste expediente foi encaminhada ao Relator do Projeto nº 74/2001,

Senador Ronaldo Cunha Lima.

2) Ofício nº 536, de 21 de novembro, do Coordenador da Bancada do

Espírito Santo, Deputado José Carlos Elias, encaminhando ofício ao DNER que

justifica a alocação de recursos para obras de construção de pavimentação da

BR-342, no Espírito Santo.

3) Ofício nº 332, de 21 de novembro, do Deputado Mauro Lopes, solicitando

retificação da emenda apresentada no Projeto de Lei nº 119/2001.

Cópia do expediente foi encaminhada ao Relator do Projeto de Lei nº

119/2001.

Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão

deferido pelo Presidente:

Expediente de 21 de novembro, justificando ausência do Senador José

Coelho à reunião do dia 21 de novembro.

II) Correspondência externa recebida:
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Ofício nº 11.468, de 31 de outubro, do Conselho de Justiça Federal,

solicitando a inclusão de valores para pagamento de precatórios no próximo

exercício.

Avisos remetidos pelo Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto

Souto:

 1) 6.288, de 7 de novembro, encaminhando cópia do Decreto nº 929/2001,

sobre auditoria realizada nos postos diplomáticos do Brasil na África do Sul,

Austrália e Nova Zelândia.

2) 6.359, de 14 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 952/2001,

sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura de uso comum, perímetro de

irrigação Tabuleiro de São Bernardo, no Maranhão.

 Aviso remetido pelo Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas

da União, Ministro Valmir Campelo:

1) 6.362, de 9 de novembro, encaminhando cópia da Decisão nº 320/2001,

sobre auditoria de desempenho realizada no Fundo de Investimento do Nordeste

— FINOR — e no Fundo de Investimento da Amazônia — FINAM.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO – Sr. Presidente, pela ordem.

Gostaria de solicitar a esta Presidência a reinserção na pauta do PL nº

28/2001, retirado ontem. Pondero que ele seja reinserido, para que possamos

discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – É sobre o que essa

matéria?
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(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – (Início inaudível)... pediu a saída do

projeto. Isso causou prejuízo muito grande. Então, nós queríamos só que V.Exa. o

inserisse na pauta.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO – Do Nordeste e do Norte, porque

inclui também o BASA.

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

contraditar. Penso que não é elegante, mesmo que nós possamos... Admito que

os Deputados tenham razão para que possamos votar esse PL. Não tenho

nenhuma postura negativa em relação a isso, mas se o Deputado José Pimentel

pediu para retirar, a reintrodução deveria ter a sua presença ou alguém da sua

bancada. Fazer isso em sessão basicamente sem quorum  seria inaceitável.

Podemos fazer um acordo e votar esse projeto na próxima semana, na terça-feira,

na próxima reunião da Comissão. Se ontem esse projeto foi retirado de pauta,

como é que hoje vai voltar à pauta, ainda mais sem a presença do Deputado que

pediu para retirá-lo ou de algum representante do seu partido?

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Sr. Presidente, são esses

justamente os nossos argumentos. Quando o Deputado José Pimentel fez esse

pedido, V.Exa. não estava na Presidência. Ele aproveitou-se da ausência de

V.Exa. Não tinha ninguém em plenário. Ele decidiu sozinho.

Queremos apenas a continuidade do PL na pauta. Não queremos votá-lo

hoje; queremos que ele seja reincluído.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Inicialmente, vamos

apreciar o primeiro item da pauta, que trata da estimativa de avaliação de receita,

fundamental para o prosseguimento do Orçamento.

Item nº 1: "Relatório de avaliação da estimativa da receita do Imposto de

Renda retido na fonte sobre rendimentos de capital decorrentes da tributação dos

rendimentos das entidades de previdência complementar, da estimativa de

royalties  do petróleo e do gás natural e da contribuição de intervenção no domínio

econômico", que altera o Item 23, parte B, do parecer preliminar apresentado à

proposta orçamentária de 2002.

O Comitê de Avaliação Orçamentária da receita orçamentária para 2002 é

integrado pelos Deputados Sampaio Dória, Relator Geral da proposta

orçamentária de 2002, Paulo Mourão, Jorge Bittar, Sérgio Miranda e Jorge Khoury

e Senadores Almir Lando e Paulo Hartung.

A matéria está em discussão. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, faço parte do

Comitê e apoiamos a inclusão desses três itens de receita para corrigir erros e

omissões tanto do Imposto de Renda como da avaliação do royalty  do petróleo,

visando recalcular a cota-parte da Marinha e também em função da aprovação

pela Câmara da PEC que define essa nova contribuição, a CIDE — Contribuição

de Intervenção do Domínio Econômico.

Seria mais conveniente a apresentação desse relatório para os colegas

pelo Relator, que é quem assina e o encaminha. Não estando o Relator presente e
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o documento já tendo sido distribuído, queria apenas reforçar para os colegas que

isso se deu a partir de um trabalho em conjunto da assessoria e do grupo de

assessores do Relator, e consideramos que essas receitas são válidas.

Volto a reforçar a discussão de que a Comissão de Orçamento, nos últimos

quatro Orçamentos, tem acertado o cálculo da receita. Isso faz com que os

méritos da assessoria parlamentar sejam auferidos com o maior critério da

verdade, que é o critério da prática.

Nesse sentido, pedimos o apoio dos colegas a este relatório. Os recursos

serão distribuídos com os Relatores Setoriais para viabilizar a entrega dos seus

relatórios a partir de amanhã.

Era esta a informação que pretendia dar. Acho apenas que o Relator-Geral

do Orçamento, Deputado Sampaio Dória, deveria ter encaminhado formalmente

essa discussão.

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

Com a palavra o Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

peço ao nobre Sr. Deputado Sérgio Miranda que informe à Comissão se o Comitê

da Receita considerou o excesso de arrecadação no corrente exercício. Pelo que

ouvi e li no relatório do Comitê da Receita, a receita foi elevada tendo em vista

equívocos no cálculo da arrecadação do Imposto de Renda e também no que se

refere aos royalties  do petróleo.
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Pela execução orçamentária que tenho conhecimento através do noticiário

dos jornais — porque não recebi nenhum documento aqui da Comissão —, está

havendo no presente exercício um extraordinário incremento da receita, através

da arrecadação de todos os impostos, taxas e contribuições da competência da

União.

Se fosse possível, gostaria que o Deputado Sérgio Miranda me informasse

se o excesso de arrecadação no corrente exercício foi levado em consideração no

cálculo da receita para o Orçamento do próximo exercício.

Obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, o Deputado

Antônio Carlos Konder Reis, sempre muito atento às realidades orçamentárias,

aponta, com toda razão, que no final deste ano, apesar de ter havido um

contingenciamento que reduziu o Orçamento em um montante razoavelmente

elevado, fomos surpreendidos com o excesso de arrecadação. Ele aparece nos

créditos que surgem aqui, a partir de 32 bilhões de reais, novos créditos que

aumentam o Orçamento.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – São bilhões, não

é, Deputado?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sim, bilhões.
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Temos uma proposta, Sr. Deputado. Parte desses créditos são especiais,

reabertos automaticamente no ano que vem, algo em torno, se não me engano, de

2 bilhões. O excesso de arrecadação deste ano não pode valer para o Orçamento

do ano que vem, não pode. Apenas neste sentido V.Exa. tem razão: o Governo

vem usando o superávit financeiro para abrir novos créditos. Parte desses 32

bilhões, se não me engano, 6 bilhões, são de superávit financeiro.

Contudo, a Comissão, nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, deve

discutir o excesso de arrecadação, fazer a avaliação do impacto desse excesso de

arrecadação no contingenciamento e discutir também os créditos especiais, mas

não podemos reabrir excesso de arrecadação deste ano para o Orçamento do ano

que vem. Não podemos considerar isso no Orçamento, porque o Orçamento são

as receitas do ano que vem. O que se pode considerar, mas apenas por iniciativa

do Governo, é a reabertura de créditos — e isto a Lei nº 4.320 permite —,

tomando por base o superávit financeiro, que será conseqüência desse excesso

de arrecadação.

Espero ter esclarecido o nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

agradeço a V.Exa. e ao nobre Deputado Sérgio Miranda, mas entendo que o

excesso de arrecadação no corrente exercício revela uma tendência de elevação

da receita no próximo ano. Ainda que o excesso tenha sido de 6, 10 ou 12, acho

que deveríamos considerar não os 100% da elevação, mas uma percentagem que

permitisse à Comissão atender às emendas individuais, coletivas estaduais e
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coletivas regionais. Quero que deixar registrada aqui, Sr. Presidente, esta

observação. Não vou, evidentemente, opor-me à conclusão do relatório do Comitê

da Receita, mas entendo que a tendência de crescimento da arrecadação

justificaria que se elevasse o valor.

No ano passado, foi muito difícil elevarmos a receita. Fiz parte do Comitê,

estou bem lembrado disso. Contudo, o Procurador-Geral da Fazenda encaminhou

ofício à Comissão dizendo que, em função das alterações na legislação, seria

possível elevar a receita em mais 1 bilhão e 200 milhões. Nós a elevamos para

atender justamente às necessidades no tocante à elaboração de um Orçamento.

Não vou, entretanto, de modo algum, opor-me. Quero apenas que fique

registrado o meu ponto de vista.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, agora fiquei mais

esclarecido sobre a intervenção do Deputado Antônio Carlos Konder Reis. S.Exa.

tem absoluta razão. Existe um estudo da própria Comissão. Não se trata de o

excesso de arrecadação deste ano vigorar no ano que vem, como afirmei, mas

que a previsão do ano que vem está baseada no PL sobre uma base menor, já

que este ano, nos meses de julho até dezembro, a arrecadação está sendo maior

do que a prevista pelo Governo.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Perfeitamente.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Então, S.Exa. tem razão. Já

existe uma equipe da assessoria analisando esse ponto. Em nova reunião do

Comitê de Receita, vamos fazer esse tipo de avaliação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Os relatórios setoriais

estão sendo fechados hoje ou amanhã.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Mas vai haver essa reavaliação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Espero que sim. Torço

para que aconteça.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Vai haver essa reavaliação, já

que o Deputado Antônio Carlos Konder Reis tem razão: a base em que foram

calculadas as receitas no PL foi subestimada. A arrecadação real nos meses de

agosto, setembro e outubro foi maior do que a prevista pela Receita. Se a base

aumentar, necessariamente aumentará a arrecadação do próximo ano.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Essa reunião teria que ser

realizada hoje, Deputado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Eu não sou o

Presidente do Comitê, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) - Temos que decidir isso

hoje com o Presidente do Comitê, porque é muito importante. Os Relatores

setoriais estão com grande dificuldade para fechar os relatórios.

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

quero, mais uma vez, agradecer a informação do nobre Deputado Sérgio Miranda,
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que é realmente um mestre no tocante à matéria orçamentária, e fazer votos para

que o Comitê leve em consideração a argumentação que acaba de ser aqui

apresentada pelo nobre Deputado por Minas Gerais, de modo que tenhamos

maior  possibilidade de permitir a colaboração desta Comissão e do Congresso

Nacional na elaboração da Lei Orçamentária de 2002.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Está encerrada a

discussão.

Vou colocar a matéria em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estão de acordo com a matéria permaneçam como

se encontram. (Pausa.)

Aprovada na Câmara dos Deputados.

Vou colocar em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que concordam com a matéria permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Houve questão de ordem pedindo a reinclusão do PL nº 28 na pauta. O

pedido de vista foi retirado de pauta, por solicitação do Deputado José Pimentel,

que não se encontra presente. Não há acordo. Foi o Deputado Virgílio Guimarães

que apresentou o requerimento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, pareceu-me

razoável, conforme conversei com V.Exa. e com outros que estavam aqui, porque
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há um pedido aprovado na Comissão desde agosto para que o Presidente do BNB

comparecesse aqui e desse explicações. Contudo, S.Sa. não veio. Segundo sua

assessoria, estava no exterior e teve dificuldades de vir. Eu até o procurei ontem à

noite. Tive esse cuidado, sabendo da importância da matéria.

Havia levantado, inclusive, a hipótese de desmembrar do projeto o BASA

do BNB, mas parece que as pessoas estão mais preocupadas com o BNB e não

acharam boa a idéia. Para mim, seria uma solução, pois andaria o projeto do

Banco da Amazônia independentemente dessa polêmica. Aduzi, ainda, a hipótese

de o Relator acolher a emenda do Deputado José Pimentel. Fora disso, a situação

fica difícil para mim, neste momento. Não sei se a emenda de S.Exa. contempla,

se ajuda. Depois, em plenário, podemos discuti-la novamente. Seria uma outra

hipótese: deixaríamos a pendência para o plenário, ou seja, votaríamos agora com

emenda e aguardaríamos as explicações do Presidente do BNB. Poderíamos com

isso mantê-la ou não. É a alternativa que apresento aqui.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Só votaremos se houver

acordo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Acolheríamos a introdução, a

votação com a emenda, e esperaríamos, antes de votar em plenário do Congresso

Nacional, o comparecimento do Presidente do BNB. S.Sa. daria as explicações e

votaríamos, tirando ou não o adendo que está na emenda do Deputado José

Pimentel. Creio que com essa sugestão conseguiríamos celeridade e, ao mesmo

tempo, contemplaríamos no conteúdo o pedido do Deputado José Pimentel.
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O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO – Sr. Presidente, quando fiz o

pedido pela ordem, era apenas para a reinserção, para que discutíssemos depois.

Na verdade, quando o Deputado Sérgio Miranda argumenta que o Deputado José

Pimentel não está presente, gostaria de dizer que tenho pelo Deputado o maior

respeito, o maior apreço, mas muitos de nós não estávamos presentes quando foi

retirado de pauta.

Não estamos pedindo nenhuma aprovação; estamos apenas solicitando a

reinserção.

Parece-me que essa questão da audiência pode ser contornada até lá.

Pode-se discutir e marcar a audiência, mas prejudicar um contingente enorme de

pessoas que precisam desse microcrédito porque não houve uma audiência,

parece-me algo caprichoso, que não é da personalidade do Deputado José

Pimentel.

Queremos apenas a reinserção na pauta.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Sr. Presidente, acho que temos

agora a solução. Aceitamos a tese do Deputado Virgílio Guimarães. Aceitamos a

inclusão da emenda e votaremos tudo hoje. A aprovação da emenda, que é o

grande problema levantado pelo Deputado Virgílio Guimarães...

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

Pimentel não se encontra presente.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Mas foi o Deputado Virgílio

Guimarães quem retirou.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator é o Deputado

José Priante.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – O Deputado Virgílio Guimarães

está fazendo a proposta de que se apoie a emenda de S.Exa., restando tudo

solucionado. Nós apoiamos a emenda.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Seria para introduzir na

pauta. Votaríamos com o acolhimento da emenda de S.Exa. Depois o Plenário

faria o que quisesse.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA – Sim, com a emenda de S.Exa., que

até aceitamos. Não há nenhuma contestação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – O Relator da matéria,

Deputado José Priante, não se encontra presente.

O SR. DEPUTADO WILSON BRAGA - Então, V.Exa. inclui na pauta para

terça-feira.   

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, vamos reincluir

na pauta. Quero propor a votação de mais algumas matérias, enquanto tentamos

localizar o Deputado José Priante. Sem a presença do Relator, não é possível.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO – Sr. Presidente, seria só a

reinserção. Na semana que vem discutiríamos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Requeremos só a reinclusão na

pauta, Sr. Presidente, se for possível.



35

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

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

votação o requerimento de inserção na pauta, deixando o mérito para a próxima

semana.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO – Perfeitamente.

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

na Câmara dos Deputados o requerimento de inserção na pauta.

Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado, contra os votos dos Deputados João Grandão, Virgílio

Guimarães, Sérgio Miranda e João Caldas.   

Vou colocar em votação no Senado da República.

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

verificação de votação.

O SR. DEPUTADO JOÃO CALDAS – Com o apoio do PL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Carlos Bezerra) – Não vou nem fazer a

verificação, porque é notória a falta de quorum .

Convoco reunião a realizar-se na próxima terça-feira, às 14h30min.

Declaro encerra da reunião.


