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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião ordinária N°: 0131/02 DATA: 19/03/02
INÍCIO: 18:12 TÉRMINO: 19:37 DURAÇÃO: 0:14
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 0:14 PÁGINAS: 7 QUARTOS: 3
REVISORES: LUCI
SUPERVISÃO: ZUZU
CONCATENAÇÃO: ZUZU

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Suspensão dos trabalhos da Comissão em atendimento à
convocação para o plenário.

OBSERVAÇÕES
Há intervenção inaudível.
A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número regimental,

declaro iniciada a terceira reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº

4/2002.

Apreciação das atas das seguintes reuniões:

1. Reunião de instalação da Subcomissão destinada a proceder a estudos técnicos

visando à possibilidade de detecção de meios pertinentes à concessão, pelo Governo

Federal, de reajuste salarial aos servidores públicos federais, no que tange ao exercício de

2002, em 25 de setembro de 2001.

2. Segunda reunião extraordinária realizada nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de

2001.
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3. Vigésima nona reunião ordinária realizada em 18 de dezembro de 2001.

4. Sexta reunião extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2001.

5. Reunião de audiência pública realizada em 26 de fevereiro de 2002.

6. Segunda reunião de audiência pública em 27 de fevereiro de 2002.

7. Reunião extraordinária nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2002.

8. Terceira reunião extraordinária em 19 dezembro de  2001.

9. Primeira reunião ordinária em 5 e 6 de março de 2002.

10. Sétima reunião extraordinária em 27 dezembro de 2001.

11. Segunda reunião ordinária em 12 e 14 de março de 2002.

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

sido distribuídas antecipadamente.

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

Regulamento Interno desta Comissão, declaro aprovadas as atas.

Avisos.

Prazo para abertura de emenda de subtítulo.

Informo aos membros desta Comissão que, conforme o estabelecido no art. 35,

inciso VII, letra “c” da Resolução nº 1/2001, do Congresso Nacional, está aberto o prazo de

20 a 27 de março — oito dias — para a apresentação de emendas ao relatório ao projeto

de decreto legislativo referente à construção do contorno ferroviário no Corredor Sudoeste,

no Município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, cujo Relator é o Deputado Milton

Monti, constante do quadro 7º da Lei nº 10.407, de 10/01/2002 — Lei Orçamentária para

2002.
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Duplicação de trecho rodoviário no Corredor Transmetropolitano, BR-381, de São

Paulo, divisa de Minas Gerais e São Paulo, entroncamento BR-116, cujo Relator é o

Deputado Santos Filho.

Está aberto o prazo regimental para apresentação de emendas.

Por meio de decisão de questão de ordem, aprovada na 7ª reunião ordinária

realizada em 31/08/1999, esta Comissão foi suscitada a se pronunciar sobre a natureza da

apreciação dos créditos adicionais emitidos pelo Poder Executivo através de decretos.

Dessa forma, foi elaborado, pelas Consultorias de Orçamento da Câmara dos

Deputados e do Senado Federal, a Nota Técnica Conjunta nº 3/2002 — relatório acerca

dos créditos adicionais abertos por decreto do Poder Executivo — que foi encaminhada

aos gabinetes dos senhores membros desta Comissão, referente à Mensagem nº 751/01,

apensada às Mensagens nº 752 a 766, 771 a 773, 775 a 778 e 786 a 788/2001, do

Congresso Nacional, e 19/02, apensadas às Mensagens nº 20 a 38, e 42/02, do Congresso

Nacional.

A Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, estabelece nova competência

para esta Comissão, no seu § 1º, inciso IV, do art. 2º, que passo a ler:

"Art. 2º.......................................................................

§ 1º............................................................................

IV - A Comissão, no exame e emissão de parecer à

medida provisória que abre crédito extraordinário,

conforme art. 62 e art. 167, § 3º, da Constituição,
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observará, no que couber, o rito estabelecido em

resolução própria do Congresso Nacional.

Na primeira reunião extraordinária, realizada em 28 de fevereiro último, estando na

condução dos trabalhos o Deputado Virgílio Guimarães, a tramitação dessas medida

provisórias foi assunto debatido pelo Presidente em exercício e pelo Deputado Antônio

Carlos Konder Reis.

Os prazos estão-se esgotando sem que a matéria seja apreciada. Já temos seis

medidas provisórias sem parecer da Comissão de Orçamento, o que desgasta nossa

imagem. Não é bom que a matéria retorne ao plenário dessa forma. É um apelo que

renovamos constantemente aos membros da Comissão mas, infelizmente, o número não

tem sido alcançado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, tenho comparecido a

todas as reuniões da Comissão, mas é difícil conciliá-las com as sessões em plenário.

Neste momento, por exemplo, há um debate importante na Ordem do Dia. Mesmo

que não haja votação, é preciso que os trabalhos não coincidam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência concorda com a

procedente ponderação de V.Exa.

Lamentavelmente, os horários têm coincidido, mas por falha da Presidência da

Casa, que geralmente dá início à Ordem do Dia com grande atraso.
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Mesmo hoje, em que a matéria principal é a CPMF — nosso partido, que vinha

obstruindo a votação, já se posicionou favoravelmente —, até agora não começou a Ordem

do Dia. Isso tem dificultado os trabalhos da Comissão.

Já acertei com a secretária Mirna que faremos a leitura de todo o expediente.

Depois, por dispositivo regimental, teremos de interromper a reunião, tendo em vista a

magnitude das propostas que estão sendo debatidas no plenário da Casa.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, temos em mãos

documento que conta com mais da metade das assinaturas dos membros da Comissão. A

maioria dos Líderes também já assinou, inclusive os da Maioria, tanto da Câmara dos

Deputados quanto do Senado Federal.

Indago a V.Exa. se devemos apresentá-lo agora à Comissão.

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

de que assunto trata o documento?

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Da perspectiva da votação de todos os

projetos que tinham relatórios já elaborados mas, em virtude do impasse ocorrido naquela

noite, não foram colocados em pauta.

É o nosso pleito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Peço a V.Exa. que o encaminhe à

Presidência da Comissão.
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O assunto foi levantado com o Presidente da Comissão, Senador Carlos Bezerra, e

já tem parecer da Assessoria. Anexarei o documento de V.Exa. ao processo, que se refere

ao exercício anterior de 2001.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, há algum tempo

tentamos votar na Comissão mas, lamentavelmente, temos de ir ao plenário. Acabo de

chegar de lá, e informo que há apenas discussões. As votações ainda devem demorar.

O Item 2 da pauta é apenas um relatório que se refere a adequações de trechos

rodoviários no Estado de Pernambuco. V.Exa. foi o Relator e pronunciou-se pela

admissibilidade do projeto. Não sei se há outras matérias que poderíamos votar, mas já

que há número, sugiro que votemos pelo menos esse item.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, em virtude da

realização da Ordem do Dia, teremos de comparecer ao plenário.

A coincidência de horários tem dificultado a tramitação de matérias na Comissão.

Dei parecer favorável ao projeto há mais de quinze dias. O assunto é de extrema

importância para o Estado de Pernambuco. As pendências já foram sanadas, de acordo

com pronunciamento do Tribunal de Contas da União. Entretanto, estamos num impasse

regimental.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, sugiro a V.Exa.  que a

continuação desta reunião seja marcada para a manhã.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Podemos transferi-la para quinta-

feira pela manhã, mas temos um problema sério: o prazo da medida provisória termina

amanhã. Por isso, teríamos de encerrar esta reunião.

Temos testemunhado o apelo do próprio Governador e do Vice-Governador de

Pernambuco, que permanentemente percorrem os gabinetes, convocando os Deputados

para que compareçam à Comissão. Entretanto, nem os daquele Estado têm atendido ao

chamado. É uma dificuldade que estamos enfrentando.

Hoje temos, surpreendentemente, cinco Parlamentares do PFL — estamos até bem.

É um problema regimental sério. Minha vontade é colocar a matéria em votação, mas isso

não é possível.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Se o fizermos, depois pode haver

contestação. Fica pior, pois teremos de votar novamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Qualquer Parlamentar pode pedir a

anulação.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - (Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Mas há a Ordem do Dia, Deputado.

O Presidente Aécio Neves já está presidindo a sessão.

A secretária Myrna sugere que suspendamos a reunião e voltemos daqui a meia

hora. O problema é que ninguém volta.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, é melhor tentar ainda

hoje do que mudar para amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Amanhã não é possível, porque há

reunião de todas as Comissões permanentes. O horário coincide.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Creio que devemos tentar hoje. Vamos

pedir aos Deputados do nosso partido que voltem, e cada Líder se comprometerá a fazer o

mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Acato a sugestão do nobre

Deputado, no sentido de suspender a reunião. Isso facilita inclusive a votação da medida

provisória.

Faço um apelo aos Srs. Deputados para que retornem à Comissão, a fim de darmos

continuidade aos trabalhos.

O Plenário está de acordo? (Pausa.)

Está suspensa a reunião. Retornaremos às 19h30min.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Havendo número regimental,

declaro reiniciados os trabalhos da terceira reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à prestação das matérias constantes da

Pauta nº 4, de 2002.

Vamos transferir essa reunião para amanhã às 16:30 horas, já que a Ordem do Dia

não se inicia antes das 18 horas.

Fica transferida a reunião para amanhã.

Nada mais havendo a tratar vou encerar os trabalhos da presente reunião.

Está encerrada a reunião.
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DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião ordinária N°: 0157/02 DATA: 20/03/02
INÍCIO: 16:44 TÉRMINO: 18:31 DURAÇÃO: 01:47
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 01:49 PÁGINAS: 57 QUARTOS: 23
REVISORES: MADALENA, ODILON, TATIANA, VÍCTOR
SUPERVISÃO: ESTELA, GRAÇA, LETÍCIA
CONCATENAÇÃO: DANIEL

DEPOENTE/CONVIDADO – QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação dos itens constantes da Pauta nº 04/2002.

OBSERVAÇÕES

Há intervenção inaudível.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Santos Filho) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a 3ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 04,

de 2002.

Passo a ler os seguintes expedientes:

I) Correspondência interna recebida:

1) Ofício Circular Interno nº 004, de 12 de março de 2002, do Deputado Enivaldo

Ribeiro, comunicando sua posse na Presidência da Comissão de Legislação Participativa,

tendo como Segundo Vice-Presidente o Deputado Costa Ferreira e  como Terceiro Vice-

Presidente a Deputada Luiza Erundina.

2) Ofício nº 003, de 12 de março de 2002, do gabinete do Deputado Rodrigo Maia,

comunicando sua posse na Presidência da Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, juntamente com os Deputados Gerson Gabrielli, Jair Meneguelli  e José

Múcio Monteiro.

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão deferidos

pela Presidência:
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Ofício nº 71, de 5 de março, do gabinete do Deputado Santos Filho, comunicando

sua ausência no período de 5 a 7 de março.

Expediente do gabinete da Deputada Zila Bezerra, de 7 de março, comunicando sua

ausência por 83 dias a partir de 19 de fevereiro de 2002.

Ofício nº 14, de 19 de março, do gabinete do Deputado Sérgio Barros, comunicando

sua ausência no período de 12 a 18 de março.

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das

Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

Ofício nº 79, de 13 de março, do Deputado João Paulo, Líder do PT, indicando o

Deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, em substituição ao Deputado Virgílio

Guimarães.

II) Correspondência externa recebida:

1) Ofício nº 982, de 8 de março, do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da

Fazenda, Dr. Fábio de Oliveira Barbosa, sobre a avaliação do cumprimento de meta do

terceiro quadrimestre de 2001, conforme disposto no art. 18 da Lei nº 9.995, de 25 de

julho de 2000 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2001) e no § 4º do art. 9º da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.

Estas informações foram solicitadas pelos membros da Comissão durante a

realização da 1ª reunião de audiência pública, em 26 de fevereiro de 2002. Cópia deste

Ofício foi encaminhada aos membros em 12 de março do ano em curso.

2) Ofício nº 278, de 8 de março, do Deputado Mauri Torres, Primeiro Secretário da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, convidando o Presidente desta

Comissão para participar de reunião de audiência pública no dia 20 de março, às

10h30min.

3) Ofício nº 123/2002, de 15 de março, do Sr. Vicente da Silva Moreira Filho,

Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Piauí (COMDEPI), informando

que recebeu da Secretaria de Controle Externo do Piauí as decisões adotadas pelo

Tribunal de Contas da União nº 1.092/2001, sobre a Barragem Algodões II, Município de

Curimatá, e nº 1.054/2001 — Barragem Tinguís, Município de Brasileira.
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4) Expediente de 18 de março, do Diretor-Presidente de FURNAS — Centrais

Elétricas S.A., Sr. Luiz Carlos Santos, solicitando a retirada do empreendimento da UHE

Serra da Mesa  do Quadro VII da Lei nº 10.407/2002.

Expedientes encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao

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

- do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, referente do período de janeiro a

dezembro de 2001.

 - do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, referente ao período de janeiro a

dezembro de 2001.

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

Ministro Humberto Souto:

1) nº 286, de 20 de fevereiro, encaminhando cópia da Decisão nº 76/2002, sobre

auditoria realizada na CODEVASF (construção e recuperação de obras de infra-estrutura

hídrica/obras de infra-estrutura em Municípios da região do Baixo São Francisco (Canal

de Xingó).

2) nº 302, de 20 de fevereiro, encaminhando cópia da Decisão nº 79/2002, sobre

auditoria realizada no DER/SP — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

São Paulo (obras de duplicação da Rodovia BR-381 — Fernão Dias — em São Paulo).

3) nº 314, de 22 de fevereiro, encaminhando cópia da Decisão nº 35/2002, sobre

auditoria realizada nas obras de construção de  anel rodoviário no corredor fronteira

norte/BR-364/AC.

4) nº 319, de 27 de fevereiro, encaminhando cópia da Decisão nº 112/2002, sobre

auditoria realizada na Secretaria do Estado de Direitos Humanos e Sistema

Penitenciário/RJ — obras de construção, ampliação, reforma e aparelhamento de

estabelecimentos penais no Estado do Rio de Janeiro.

5) nº 330, de 27 de fevereiro, encaminhando cópia da Decisão nº 128/2002, sobre

representação formulada por equipe de auditoria em virtude da não apresentação dos

documentos requisitados por equipe de auditoria, em ação de fiscalização, sobre auditoria

realizada no DER/RR —  Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima

(obras de construção e pavimentação das Rodovias BR-401, BR-210 e RR-319).
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6) nº 333, de 27 de fevereiro, encaminhando cópia da Decisão nº 111/2002, sobre

auditoria realizada nas obras do Projeto de Irrigação de Três Barras, em Cristalina/GO.

7) nº 402, de 13 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 182/2002, sobre

representação originária de Relatório Parcial da Subcomissão Especial da Câmara dos

Deputados para análise de denúncias de irregularidades no Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF.

8) nº 404, de 13 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 178/2002, sobre

acompanhamento da licitação sobre a obra de construção de barragem no Ribeirão João

Leite, que visa a complementar o abastecimento de água da cidade de Goiânia.

9) nº 405, de 13 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 179/2002, sobre

auditoria realizada nas obras de construção de contorno rodoviário em Colatina/ES, no

Corredor Leste/BR-259/ES.

10) nº 406, de 13 de março, encaminhando cópia da Decisão nº 177/2002, sobre

auditoria realizada nas obras de construção e ampliação de bens imóveis da Fundação

Universidade do Amazonas.

11) nº 458, de 18 de março, encaminhando cópia do Acórdão nº 067/2002, sobre

auditoria realizada nas obras do projeto de duplicação da BR-230 no trecho João

Pessoa/Campina Grande, Estado da Paraíba.

Aviso encaminhado pelo Congresso Nacional:

Aviso nº 01, de  24 de janeiro, de autoria do Tribunal de Contas da União,

encaminhando ao Senado Federal cópia da Decisão nº 006/2002, considerando

cumpridas as exigências de emissão, publicação e encaminhamento de contas dos

relatórios de gestão fiscal relativos ao primeiro quadrimestre de 2001, por parte dos

poderes e órgãos da esfera federal referidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Distribuição de matérias:

Foram encaminhados aos gabinetes os cronogramas de tramitação das seguintes

matérias, com os respectivos relatores:

Projetos de lei:

Projeto de Lei nº 01/2002-CN: Relator designado: Deputado João Coser.

Projeto de Lei nº 02/2002-CN: Relator designado: Deputado Jorge Bittar.

Projeto de Lei nº 03/2002-CN: Relator designado: Senador Paulo Hartung.
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Medida Provisória:

Medida Provisória nº 34/2002-CN, de 15 de fevereiro de 2002, que “abre crédito

extraordinário em favor dos Ministérios de Minas e Energia e da Integração Nacional, no

valor global de R$805.000.000,00 (oitocentos e cinco milhões de reais), para os fins que

especifica”.

Relator designado: Deputado Milton Monti.

Mensagem:

Mensagem nº 14/2002-CN, que “comunica ao Congresso Nacional, em

cumprimento ao disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000, que os limites de movimentação e empenho do Poder Executivo foram ampliados,

conforme esclarecido na Exposição de Motivos Interministerial nº 518/MP/MF, de 27 de

dezembro de 2001”.

Relator designado: Deputado Arnon Bezerra.

Subtítulos constantes do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10/01/2002 (Lei

Orçamentária para 2002):

1) Construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica/obras de infra-

estrutura em Municípios da região do Baixo São Francisco (Canal de Xingó) — SE. Relator

designado: Deputado Alberto Goldman.

2) Construção de anel rodoviário no corredor fronteira norte — BR-364/Acre, em

Rio Branco.

Relator designado: Senador Gilberto Mestrinho.

3) Duplicação de Trechos Rodoviários no Corredor Transmetropolitano — BR-

381/São Paulo — Divisa de Minas Gerais/São Paulo — Entroncamento BR-116. Relator

designado: Deputado Santos Filho.

Comunico que, em razão do comparecimento do Ministro do Planejamento,

Orçamento e Gestão, Dr. Martus Tavares, e da Fazenda, Dr. Pedro Malan, no último dia

27 de fevereiro, foi prejudicado o Requerimento nº 001/2002, de autoria dos Deputados

Pedro Celso, Virgílio Guimarães e Wellington Dias, solicitando a convocação do Ministro

do Planejamento, Orçamento e Gestão para prestar esclarecimentos sobre a limitação de

movimentação e empenho das dotações orçamentárias do Orçamento Geral da União para

2002 — Decreto nº 4.120, de 7 de fevereiro de 2002.
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Foi retirado pelo autor, Deputado Virgílio Guimarães, o Requerimento nº 002/2002,

em que solicitava o comparecimento do Ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna,

para prestar esclarecimentos sobre a alocação dos recursos de emenda parlamentar da

mesorregião do Vale do Jequitinhonha — Mucuri, e do Diretor-Geral do DNID —

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte, para prestar esclarecimentos

sobre as notícias publicadas no Correio Braziliense de 20 de fevereiro de 2002.

Ordem do Dia.

Pauta nº 04.

I) Declaração de prejudicialidade às seguintes matérias, nos termos do disposto no

art. 334, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal:

1) Aviso-SF Tribunal de Contas da União-222-GP/1990. “Do Sr. Presidente do

Tribunal de Contas da União, comunicando que em sessão plenária realizada em 25 de

abril próximo passado acolheram o relatório e o voto do ilustre Relator, Ministro Luciano

Brandão Alves de Souza, proferidos no TC nº 006.168/89—2, constitutivo da Tomada de

Contas do exercício de 1988 do Senado Federal, julgando regulares as referidas contas”.

Solicito o arquivamento da matéria.

2) Aviso-SF TCU-620/1990,  “do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União,

encaminhando ao Senado Federal cópias do Relatório e do Voto do Relator, do Relatório de

Auditoria e seus respectivos anexos, bem como do parecer do senhor representante do

Ministério Público, Dr. Francisco de Salles Mourão Branco, no processo originário do

relatório de auditoria operacional realizada na Superintendência do Desenvolvimento do

Nordeste — SUDENE, na área do Fundo de Investimentos do Nordeste — FINOR,

abrangendo o período de 29 de março a 5 de maio de 1989".

Solicito o arquivamento da matéria.

3) Aviso-SF Tribunal de Contas da União-639/1990, “do Sr. Presidente do Tribunal

de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal cópia do relatório de Auditoria e do

Relatório/Voto do Relator, atinentes ao estudo de Auditoria Operacional do PROÁLCOOL”.

Solicito o arquivamento da matéria.

4) Aviso-SF TCU-724-GP/1990,  “Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da

União, encaminhando ao Senado Federal cópia do Relatório de Auditoria e do

Relatório/Voto do Relator, atinentes ao estudo de auditoria operacional do PROÁLCOOL”.
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Solicito o arquivamento da matéria.

5) Aviso-SF TCU-409-GP/1991, “do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União,

encaminhando Relatório e Voto proferidos sobre a observância de prazos para a

apresentação de contas àquele Tribunal”.

Solicito o arquivamento da matéria.

6) Aviso-SF TCU-465/1991, “do Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União,

encaminhando o relatório das atividades daquele órgão referentes ao segundo semestre do

corrente ano, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Constituição Federal”.

Solicito o arquivamento da matéria.

7) Ofício nº 174/1991—Congresso Nacional, “do Presidente do Banco da Amazônia

S.A, encaminhando, nos termos do § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de

1989, o balanço do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte — FNO”.

Solicito o arquivamento da matéria.

8) Diversos-01/1992-Congresso Nacional. Aviso nº 226—TCU/1992, “do Presidente

do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do relatório

e voto do Sr. Ministro-Relator, Luciano Brandão Alves de Souza, no exame das tomadas de

contas dos órgãos que menciona, bem como da decisão Plenária nº 52/92, daquele

Tribunal”.

Solicito o arquivamento da matéria.

9) Diversos-002/1995-CN, “do Sr. Senador Gilberto Miranda, participando ao

Presidente do Senado Federal, para as providências cabíveis, que após divulgação do

Parecer nº 22, de 1994, CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização sobre o PL nº 03/94-CN (Lei Orçamentária Anual de 1995), foram detectados

alguns erros na parte final do anexo que discrimina as emendas aprovadas e as aprovadas

parcialmente”.

Solicito o arquivamento da matéria.

10) Requerimento S/Nº 1995-CN, “do Sr. Deputado Gerson Peres, requerendo a

regularização de duas emendas de sua autoria para o Orçamento de 1995”.

Solicito o arquivamento da matéria.
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11) Diversos-02/1996-CN. Ofício nº 42/1996, que “encaminha ao Senado Federal

um exemplar do documento intitulado Pacto Nordeste; Ações Estratégicas para um Salto

do Desenvolvimento Regional, aprovado na reunião do Conselho Deliberativo”.

Solicito o arquivamento da matéria.

12) Diversos-05/1996-CN. Ofício GAPRE nº 407/1996, que “encaminha ao

Congresso Nacional as demonstrações contábeis do Fundo Constitucional de

Financiamento do Nordeste (FNE), posição em 31 de dezembro de 1995.

Solicito o arquivamento da matéria.

13) Diversos-07/1996-CN. Aviso nº 305-GP-TCU/1996, que “encaminha ao

Presidente do Congresso Nacional o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da

União, referentes ao exercício de 1995”.

Solicito o arquivamento da matéria.

14) Diversos-09/1996-CN. Ofício nº 184/1996, que “encaminha ao Congresso

Nacional as demonstrações contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte

(FNO), posição de 31 de dezembro de 1995.

Solicito o arquivamento da matéria.

15) Diversos-10/1996-CN. Aviso nº 335-SGS-TCU/ 1996, que “encaminha para

conhecimento cópia da Decisão nº 380 de 1996, adotada pelo Tribunal de Contas da

União na Sessão Ordinária do Plenário de 26 de junho de 1996, bem como dos respectivos

Relatório e voto que a fundamentam (TC 001058/95-9)”.

Solicito o arquivamento da matéria.

16) Diversos-11/1996-CN. Ofício nº 873/1996, que “encaminha ao Senado Federal

o Relatório de aplicação do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das

Atividades de Fiscalização — FUNDAF”.

Solicito o arquivamento da matéria.

17) Diversos-12/1996-CN. Ofício nº 976-GP-TCU/1996, que “encaminha ao Senado

Federal o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao segundo

trimestre de 1996”.

Solicito o arquivamento da matéria.

18) Diversos-13/1996-CN. Aviso nº 533-SGS-TCU/1996, que “encaminha ao

Senado Federal cópia da Decisão nº 610, de 1996, adotada pelo Tribunal de Contas da
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União na Sessão Ordinária do Plenário de 25 de setembro do corrente ano, bem como dos

respectivos Relatório e Voto que a fundamentam (TC 005.708/94 –0).

Solicito o arquivamento da matéria.

 19) Diversos-14/1996-CN. Aviso nº 624-SGS-TCU/1996, que “encaminha ao

Senado Federal cópia da Decisão nº 753/96, adotada pelo Tribunal de Contas da União na

Sessão Ordinária do Plenário de 20 de novembro de 1996, bem como dos respectivos

relatório e voto que a fundamentam (TC nº 003236/94-3)”.

Solicito o arquivamento da matéria.

20) Diversos-15/1996-CN. Aviso nº 1.481-GP, que “encaminha ao Senado Federal o

relatório das atividades do Tribunal de Contas da União referente ao terceiro trimestre de

1996”.

Solicito o arquivamento da matéria.

21) Diversos-03/1997-CN. Aviso nº 200-GP-TCU/1997, que “encaminha ao Senado

Federal, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório das atividades

do Tribunal de Contas da União, referente ao quarto trimestre de 1996”.

Solicito o arquivamento da matéria.

22) Diversos-06/1997-CN. Aviso nº 288-GP-TCU/1997, que “encaminha ao Senado

Federal Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de

1996”.

Solicito o arquivamento da matéria.

23) Diversos-07/1997-CN. Ofício nº 144/1997, que “encaminha ao Senado Federal

as demonstrações contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO),

referente ao exercício de 1996, onde se encontram, entre outros documentos, os balanços

do Fundo, devidamente autorizados”.

Solicito o arquivamento da matéria.

24) Diversos-10/1997-CN. Ofício 492-GAPRE/1997, que “encaminha ao Senado

Federal as demonstrações contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do

Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste, com posição em 31 de dezembro de

1996”.

Solicito o arquivamento da matéria.
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25) Diversos-12/1997-CN. Aviso nº 272-TCU/1997, que “encaminha ao Congresso

Nacional cópia da Decisão nº 225/97, adotada pelo Tribunal de Contas da União na

Sessão Ordinária do Plenário de 30 de abril de 1997, bem como dos respectivos Relatório e

Voto que a fundamentam (TC 015.435/95-4).

Solicito o arquivamento da matéria.

26) Diversos-13/1997-CN. Aviso 497-TCU/1997, que “encaminha ao Senado

Federal Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referentes ao primeiro

trimestre de 1997”.

Solicito o arquivamento da matéria.

27) Diversos-14/1997-CN. Ofício PRESI nº 365/1997, que “encaminha ao Senado

Federal as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 1996, devidamente auditadas,

do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)”.

Solicito o arquivamento da matéria.

28) Diversos-18/1997-CN. Aviso nº 1.649-GP-TCU/1997, que “encaminha ao

Senado Federal Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao

segundo trimestre de 1997”.

Solicito o arquivamento da matéria.

29) Diversos-19/1997-CN. Ofício GAPRE nº 1.067/1997, que “encaminha ao

Senado Federal as Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento

do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste, com posição em 30 de junho de

1997”.

Solicito o arquivamento da matéria.

30) Diversos-21/1997-CN. Ofício SECEX nº 707/1997, que “encaminha ao

Congresso Nacional as Demonstrações Contábeis de 30 de junho de 1997, devidamente

auditadas, do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Solicito o arquivamento da matéria.

31) Diversos-23/1997-CN. Aviso nº 1.898-TCU/1997, que “encaminha ao Senado

Federal Relatório das Atividades deste Tribunal, referente ao terceiro trimestre de 97”.

Solicito o arquivamento da matéria.

32) Diversos-1/1998-CN. GAPRE nº 155/1998, que “encaminha ao Congresso

Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do
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Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste, com posição em 31 de dezembro de

1997”.

Solicito o arquivamento da matéria.

II) Apreciação dos Relatórios apresentados às seguintes matérias constantes do

Quadro VII da Lei n.º 10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária para 2002).

Item 2. Adequação de trechos rodoviários do Corredor Nordeste—BR—232/PE,

Recife/Caruaru, da Unidade Orçamentária 39.252-DNIT.

Relator: Deputado Santos Filho.

Não foram apresentadas emendas ao Parecer e ao Projeto de Decreto Legislativo.

Voto: pela autorização da execução dos contratos oriundos do convênio PG-233/99-

00 (406758), na forma do projeto de decreto legislativo apresentado.

Convido o nobre Deputado Osvaldo Coelho, Parlamentar mais antigo desta

Comissão, para assumir a Presidência enquanto este Relator faz a leitura da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Coelho) – Concedo a palavra ao Deputado

Santos Filho, para proceder à leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Pauta n.º 4, de 2002.

Item 2. Apreciação do Relatório apresentado ao Subtítulo nº

26.782.0235.5728.0009 — adequação de trechos rodoviários no Corredor Nordeste, BR-

232/PE, Recife—Caruaru, da Unidade Orçamentária 39.252-DNIT, constante do Quadro

VII da Lei n.º 10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária para 2002).

Relatório.

Introdução.

Trata o presente parecer de contratos relativos ao Subtítulo n.º

26.782.0235.5728.0009 — Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste, BR-

232/PE, Recife—Caruaru (condicionado ao atendimento do art. 12 desta lei), constante do

Quadro VII anexo à Lei n.º 10.407, de 10 de janeiro de 2002, os quais encontram-se com

sua execução orçamentária suspensa por força da incidência da norma insculpida no art.

12, caput, que assim apregoa: “Nos termos do art. 83, § 7º da Lei de Diretrizes

Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos,

convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios

de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do
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Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização e do Congresso Nacional.”

Sr. Presidente, como já foi distribuída cópia do relatório aos Srs. Deputados e a

matéria já está aqui há dias, solicito a V.Exa. a dispensa da sua leitura, passando ao voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Coelho) – Consulto o Plenário quanto à

proposição do Relator Santos Filho. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Voto do Relator.

Conforme salientado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União na Decisão n.º

1.090, de 2001, as irregularidades detectadas em procedimento de auditoria não impedem

a continuidade da execução das obras na BR-232/PE, por não possuírem natureza grave e

não terem ensejado dano ao Erário. Além disso, a adoção de uma outra espécie de

providências poderia acarretar prejuízos à Administração, como salientou o nobre Ministro

Benjamin Zymler. Desta forma, não existem motivos para a manutenção da vedação à

execução dos recursos consignados à obra, podendo a mesma ser liberada.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos contratos oriundos do

Convênio PG-233/99-00 (406758), no âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal

da União de 2002 na classificação funcional-programática 26.782.0235.5728.0009 —

Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste, BR-232/PE, Recife—Caruaru

(condicionada ao atendimento do art. 12 desta lei), na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.

Sala da Comissão, fevereiro de 2002.

Deputado Santos Filho.

Projeto de Decreto Legislativo.

Autoriza a execução de contratos relativos à dotação consignada no Orçamento

Fiscal da União para 2002, no Subtítulo 26.782.0235.5728.0009 — Adequação de Trechos

Rodoviários no Corredor Nordeste, BR-232-PE, Recife—Caruaru (condicionada ao

atendimento do art. 12 desta lei), da Unidade Orçamentária 39.252-DNIT.

O Congresso Nacional decreta:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar

recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002
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(Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no Subtítulo

26.782.0235.5728.0009 — Adequação de Trechos Rodoviários no

Corredor Nordeste, BR-232/PE, Recife—Caruaru (condicionada

ao atendimento do art. 12 desta lei), da Unidade Orçamentária

39.252-DNIT, para a execução de contratos oriundos do Convênio

PG-233/99-00 (406758).

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o

acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos

mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe,

encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166,

§ 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de agosto do presente

exercício financeiro.

Art. 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicação.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Coelho) - Em discussão o relatório do

nobre Deputado Santos Filho.

Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, quero fazer um requerimento

preventivo.

Sou Relator do projeto do fundo partidário. Já concluímos o relatório e estamos

apenas acertando alguns detalhes. Precisamos aprová-lo hoje, porque interessa a todos os

partidos políticos.

Então, solicito a V.Exa. a sua inclusão em uma pauta extra ainda hoje para

garantir a sua aprovação antes que se inicie o processo de votação na Câmara dos

Deputados.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

33

Solicito a V.Exa. que, invertendo a pauta, encaminhe o debate logo que o

documento chegue a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Esta Presidência consulta o Plenário

sobre a solicitação do nobre Deputado João Coser. (Pausa.)

Havendo concordância do Plenário, esta Presidência acata a solicitação de V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Item 3.

Modernização e recuperação da infra-estrutura física das instituições federais de

ensino superior e dos hospitais de ensino no Distrito Federal.

Relator: Senador Tião Viana, que não se encontra no plenário neste momento.

Não foram apresentadas emendas ao parecer nem ao projeto de decreto legislativo.

O voto é pela autorização da execução orçamentária nos termos do decreto

legislativo apresentado.

Solicito ao nobre Deputado João Coser que leia o relatório.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER –

“Relatório.

Por meio do Ofício nº P-016/2002, de 28 de fevereiro de

2002, o ilustre Presidente da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador Carlos Bezerra, dá-

nos ciência da nossa designação para relatar o Subtítulo

12.364.0041.5081.0053 — Modernização e Recuperação da

Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino

Superior e dos Hospitais de Ensino no Distrito Federal (...)

O referido subtítulo consta do Quadro VII da aludida lei,

cuja execução encontra-se embargada, até deliberação em

contrário desta Comissão, em face de indícios de gestão irregular

de recursos, apurados pelo TCU.

A cooperação do TCU no fornecimento de elementos para

orientar o processo de apreciação da proposta orçamentária,

além de sua função constitucional de órgão auxiliar do Congresso

Nacional no exercício das funções de fiscalização contábil,
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financeira, operacional e patrimonial da União (CF, arts. 70 e 71),

decorre de expresso mandamento legal, previsto no art. 83 da Lei

nº 10.266, de 24 de julho de 2001 — LDO/2002. Nesse

dispositivo, encontra-se previsto o envio a esta Comissão de

relação de obras custeadas com recursos oriundos dos

orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais tenham sido

detectados indícios de irregularidades ou de danos ao Erário.

Análise.

A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2002 —

LOA/2002 — contempla dotação no valor de R$ 17.217.535,00,

alocada à funcional e programática 12.364.0041.5081.0053 —

Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das

Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de

Ensino no Distrito Federal, obra em execução sob

responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília.

A inclusão de dotação na lei orçamentária, contemplando

obras com indícios de irregularidades graves constatadas pelo

TCU, ficou cercada das devidas cautelas, haja vista as restrições

contidas no texto da lei orçamentária anual, Lei nº 10.407/2002

(...)

Em cumprimento ao dispositivo supratranscrito, o TCU

encaminhou a esta Comissão, por meio do Aviso nº 5709-SGS-

TCU, cópia da Decisão nº 773/2001, referente ao relatório de

levantamento de auditoria realizada na Fundação Universidade

de Brasília, por meio do Sistema Fiscobras, em cumprimento à

Decisão Plenária nº 122/2001, Sessão de 14 de março de 2001,

com o objetivo de subsidiar o Congresso Nacional na elaboração

da lei orçamentária para o exercício de 2002.

Conforme o relatório de auditoria apresentado na referida

decisão, inicialmente, foram verificadas irregularidades nos

contratos firmados pela Fundação Universidade de Brasília para
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a execução das obras, o que ensejou a realização de audiência

preliminar dos responsáveis.

Com base nos documentos apresentados pela Fundação

Universidade de Brasília, a Unidade Técnica, 6ª Secretaria de

Controle Externo (6ª SECEX), acolheu as razões e justificativas

apresentadas, bem como asseverou que as irregularidades

constatadas não ocasionaram dano ao Erário e que as demais

falhas foram de caráter formal. No entanto, propus diversas

determinações à entidade, as quais deverá saná-las, assim como

evitar a reincidência nas irregularidades e falhas formais

apresentadas no processo.

Vale destacar que o TCU, na decisão em tela, fez

referência explícita aos Contratos nºs. 203/2000, 601/2000 e

602/2000, constantes do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10 de

janeiro de 2002, Lei Orçamentária para 2002, não restando,

portanto, limitações à total execução do crédito orçamentário.

Voto do Relator.

Diante de todo o exposto, e de acordo com decisão do

Tribunal de Contas da União, o nosso voto é pela autorização da

execução orçamentária da dotação consignada no Subtítulo

12.364.0041.5081.0053 — Modernização e Recuperação da

Infra-Estrutura Física das Institucionais Federais de Ensino

Superior e dos Hospitais de Ensino no Distrito Federal, constante

do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, nos

termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo.”

É este o teor do projeto:

“O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a executar a dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União para 2002 (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), do

Subtítulo 12.364.0041.5081.0053 — Modernização e Recuperação da Infra-

Estrutura Física das Institucionais Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de
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Ensino no Distrito Federal, da Unidade Orçamentária 26.271 — Fundação

Universidade de Brasília — FUB, no valor de R$ 17.217.535,00 (dezessete milhões,

duzentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e cinco reais).

Art. 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicação.”

É o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) -  Em discussão o parecer do nobre

Senador Tião Viana, lido pelo nobre Deputado João Coser. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, coloco o parecer em votação na Câmara dos

Deputados.

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

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Relator permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Item 4.

Implantação do Sistema de Transmissão de Itaipu (PR) — São Paulo (SP) (Ivaiporã—

Itaberá—Tijuco Preto).

Relator: Deputado Narcio Rodrigues.

Não foram apresentadas emendas ao parecer e ao projeto de decreto legislativo.

O voto é pela autorização da execução dos contratos pertinentes ao Subtítulo

25.752.0296.3422.0001 — Implantação do Sistema de Transmissão de Itaipu (PR) — São

Paulo (SP) (Ivaiporã—Itaberá—Tijuco Preto) (585 quilômetros de Linha de Transmissão e

Subestações Associadas) — Nacional (condicionado ao atendimento do art. 12 desta lei),

mantendo suspensa a execução quanto aos Contratos nºs. 12.279, 12.545, 12.547,

12.686, 12.926, 12.973, 12.977, 12.979, 13.313 e 13.386, no âmbito da dotação

consignada no Orçamento de Investimentos da União de 2002, na forma do projeto de

decreto legislativo apresentado.
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Ausente o Deputado Narcio Rodrigues, solicito ao Deputado Ricardo Barros que leia

o parecer do nobre Relator.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS –

“Voto.

De início, vale destacar que a competência para liberar ou

bloquear recursos orçamentários e financeiros para a execução

de obras não é deste Tribunal, mas sim do Congresso Nacional,

após parecer prévio de sua Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização. Este Tribunal atua apenas

de forma subsidiária, fornecendo àquela Comissão o resultado de

auditorias realizadas em obras incluídas no Orçamento da União

(...)

É certo, no entanto, que a transmissão ao Congresso

Nacional das impressões desta Corte acerca das várias obras

públicas envolve uma enorme massa de informação, que deve ser

trabalhada por aquela Casa em curto espaço de tempo. Nesse

processo, podem ocorrer imprecisões, derivadas de informações

confusas ou de interpretações equivocadas.

Assim é que não vejo óbice a que este Tribunal, sem

questionar a decisão daquela Casa, venha a esclarecer

exatamente quais as restrições apontadas às obras custeadas

com recursos do Programa de Trabalho 25.752.0296.3422.0001

— ‘Implantação do Sistema de Transmissão de Itaipu (PR) — São

Paulo (SP), 585 quilômetros de Linha de Transmissão e

Subestações’ (...)

De fato, como se verifica, as irregularidades tidas como

graves, apontadas pela SECEX/PR, dizem respeito a contratos

específicos, à exceção daquele apontada na alínea ‘b.9’ retro, que

não se refere à execução das obras, mas da programação

orçamentária.
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No entanto, apesar da especificidade das irregularidades,

o Quadro VII da Lei nº 10.407 assinalou que as irregularidades

relacionadas ao Programa de Trabalho 25.725.0296.3422.0001

— Implantação do Sistema de Transmissão de Itaipu (PR) — São

Paulo (SP), seriam do tipo ‘Funcional’.

Nesse sentido, lembro que o art. 12 da referida lei vedou ‘a

execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios,

parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que

apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo

Tribunal de Contas da União, constantes do Quadro VII, em

anexo, até deliberação em contrário da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e do Congresso

Nacional’, e em seu § 2º explicitou que ‘quando não constar a

indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em

programa de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica

vedada a execução do crédito orçamentário do subtítulo

correspondente’.

Ante tais dispositivos, da forma que a irregularidade ficou

consignada no Quadro VII da Lei nº 10.407/2002, encontra-se

vedada toda a execução orçamentária e financeira do referido

Programa de Trabalho, e não apenas aquela relativa aos

contratos analisados e ressalvados por este Tribunal.

Assim, considerando a pontualidade das questões tidas —

ainda em caráter provisório — como irregulares por esta Corte e

ante a relevância das obras ligadas ao setor elétrico, em face da

difícil situação que atravessa o País, não vejo óbice a que, a

pedido do interessado, se dê conhecimento do fato ao Congresso

Nacional (...)

Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a

deliberação que ora submeto ao Colegiado.”

Sr. Presidente, o voto é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Em discussão. (Pausa.)

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

Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do nobre Deputado Narcio

Rodrigues mantenham-se como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Deputado Narcio

Rodrigues permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que submeta ao

Plenário o parecer do projeto dos fundos partidários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado, já estão sendo

tiradas as cópias do crédito e do parecer. Logo deverão estar na Comissão. V.Exa. pode

ficar tranqüilo.

Item 5.

Requerimento nº 4, de 2002, dos Srs. Deputados Virgílio Guimarães, Jorge Bittar e

Sérgio Miranda, convidando  os Srs. Paulo Renato Souza, Ministro da Educação; João

Pimenta da Veiga Filho, Ministro das Comunicações, e Renato Navarro Guerreiro,

Presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, com vistas a

abordar a questão da execução do Programa de Universalização dos Serviços de

Telecomunicações em 2001 e 2002.

Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar, um dos autores e signatários do

requerimento.

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

acredito que V.Exas. têm conhecimento dos problemas que envolveram a licitação para

posterior implementação de um dos importantes projetos do Fundo de Universalização dos

Serviços de Telecomunicações, denominado Telecomunidade, que se destina a

informatizar todas as escolas de nível médio e de ensino profissionalizante do País. É um

projeto de inquestionável importância para todos nós.
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Houve uma série de divergências quanto a aspectos importantes do edital. O edital

inicial elaborado e tornado público pela ANATEL estabeleceu regras para a licitação que,

na verdade, acabaram por impedir a participação de uma quantidade maior de empresas

no processo, já que os participantes limitavam-se às empresas concessionárias de serviços

de telecomunicações e não a todos os prestadores desse serviço. Houve divergência quanto

ao tipo de plataforma de software a ser utilizado, se plataforma de arquitetura fechada da

Microsoft, ou seja, a plataforma Windows, ou uma plataforma aberta.

Essas questões foram objeto de ações na Justiça, que acabaram por inviabilizar o

edital e, posteriormente, os Deputados Virgílio Guimarães, Sérgio Miranda e eu tivemos a

oportunidade de conversar sobre o assunto com o Ministro Pimenta da Veiga.

Confesso que houve avanços e acredito que estamos muito próximos de um

entendimento. Creio que uma audiência pública desse tipo poderá gerar grande

contribuição no sentido de que finalmente consigamos encontrar um denominador

comum, que permita, com a máxima brevidade, a implantação desse projeto. Daí a razão

deste requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Obrigado, Deputado.

Continua em discussão o requerimento do nobre Deputado Jorge Bittar.

Concedo a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, já

votamos outros projetos, outras liberações de recursos que estavam pendentes no

Tribunal de Contas. Este é mais um caso.

Preocupa-me, primeiro, que estamos autorizando a liberação de recursos para

obras que estavam pendentes no ano passado, logicamente, para execução com recursos

orçamentários deste ano. Não pode constar como restos a pagar porque não podia ser

empenhado, estava sub judice. Assim, não podia ser autorizado o serviço porque o

empenho já é uma autorização. Esta a primeira questão.

É necessário saber se a obra está inscrita em restos a pagar ou na previsão

orçamentária deste ano, e estamos apenas destravando para que seja tocada.

Gostaria de maiores esclarecimentos a respeito, talvez do Líder Ricardo Barros. Se

está como restos a pagar, é uma ilegalidade. Se há recursos neste ano para a obra,

avançamos no sentido da liberação, uma vez que, pelos Relatores e pelo Tribunal de
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Contas, a obra pode prosseguir. Gostaria que alguém me explicasse melhor, para não

incorrermos em erro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado Giovanni Queiroz,

esta Presidência não pode responder ao questionamento de V.Exa. neste momento. Mas

vou procurar saber de que maneira isso está sendo conduzido. Os que já foram aprovados

hoje ficam condicionados...

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Ao Plenário. Até lá, podemos melhorá-

los.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Exato. O questionamento de V.Exa.

é procedente, porque os que foram empenhados no ano passado não o podiam neste ano.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Portanto, precisamos saber se os

recursos estão previstos no Orçamento de 2002. Espero que o nobre Líder do Governo

termine seus telefonemas e possa nos esclarecer sobre o assunto.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – De qualquer forma, vamos aprovar este,

condicionando nossa posição nesta Comissão a uma revisão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esse esclarecimento é importante,

porque há dezenas de casos nessas condições, e outros ainda virão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Perfeito. Devemos também alertar os

Relatores para que melhor investiguem essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Exato. Procuraremos informar a

V.Exa.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Não havendo mais quem queira

discutir o requerimento dos nobres Deputados Virgílio Guimarães, Jorge Bittar e Sérgio

Miranda, submeto-o à votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento apresentado permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, gostaria de proceder a

uma análise sobre o quadro preocupante das decisões que estão sendo tomadas em nosso

contexto administrativo.

No ano passado, uma empresa que estava construindo uma adutora no interior de

Alagoas, na região do semi-árido alagoano, sofreu uma impugnação por parte de técnicos

do Tribunal de Contas sob o argumento de que o objetivo era irrigação e não

abastecimento de água. Depois ficou bem esclarecido que os objetivos de natureza técnica

foram plenamente atendidos, e o Tribunal de Contas da União enviou expediente à

Comissão aprovando a autorização de liberação desses recursos. Bastava o decreto

legislativo.

Essa obra vem se arrastando há quatro anos. Somente em Alagoas, 300 mil pessoas

serão prejudicadas pela não-conclusão dessa obra, idealizada para matar a sede de quem

necessita de água. Houve o impasse que todos presenciamos naquela noite e,

lamentavelmente, os trabalhos foram suspensos, com relatórios já elaborados e faltando

apenas a aprovação praticamente simbólica da Casa, porque o Tribunal de Contas já se

tinha pronunciado sobre a legalidade do processo.

Fizemos uma exposição de motivos, o Deputado Osvaldo Coelho e eu mantivemos

contato com o Presidente, que nos encorajou a dar seqüência a esse trabalho. As

principais lideranças do Senado e da Câmara assinaram o projeto, mais de trinta

Deputados com assento nesta Comissão firmaram seu apoio político e, estranhamente, o

projeto parou. Isso prejudicou todos nós.

Portanto, fazemos um apelo de natureza política a esta Comissão para que libere

recursos a todas essas obras que, se não forem concluídas, fatalmente haverá estado de

calamidade pública naquelas regiões. Naquela madrugada, sob o impacto da emoção
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causada pela catástrofe ocorrida no Rio de Janeiro, foi aprovado projeto com as mesmas

características.

Deixo o apelo a V.Exa., Deputado Santos Filho, para que submeta ao Presidente

Carlos Bezerra, com quem já mantivemos contato, o pedido para que mande buscar esse

projeto e, à Comissão, para que lhe dê apoio político. A partir daí, podemos discutir os

aspectos legais. Mas é importante o apoio político da Comissão, tendo em vista as

perspectivas profundamente aviltantes para aquelas regiões se as obras não forem

executadas.

Deixo esse apelo a todos os companheiros e a V.Exa. para que mande buscar o

processo e lhe dê apoio político. Discutiríamos depois os aspectos legais a fim de

firmarmos pelo menos solidariedade às milhares de pessoas que precisam de água para

atender às suas necessidades humanas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Nobre Deputado Divaldo Suruagy, a

Presidência entende as preocupações de V.Exa. Não acompanhei esse processo

pessoalmente, e V.Exa. manteve, junto com o nobre Deputado Osvaldo Coelho,

entendimento com o Presidente da Comissão, o nobre Senador Carlos Bezerra.

Quando V.Exa. nos falou ontem sobre o assunto, fui ouvir a área técnica, e a

Comissão foi informada de que ainda não estavam sanados os graves indícios de

irregularidades. O Senador Carlos Bezerra, segundo a Secretária Myrna, solicitou nota

técnica sobre o assunto. Espero que nossa Assessoria a forneça o mais rápido possível.

Proponho-me, junto com V.Exa., a voltar a conversar com o Presidente Carlos Bezerra,

porque não posso tomar uma decisão política sozinho. O Plenário logicamente teria de ser

ouvido, mas como foi um entendimento tratado e mantido com o Senador Carlos Bezerra,

preferiria, já que estou exercendo a Presidência eventualmente, que ouvíssemos a decisão

do Presidente, Senador Carlos Bezerra. Coloco-me à disposição de V.Exa. para fazê-lo.

Hoje é o dia marcado para o discurso do ex-Presidente José Sarney, no Senado, que é do

mesmo partido do Senador Carlos Bezerra, e que está naquela Casa. Mas proponho-me a

agilizar este assunto para V.Exa.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço desculpas a V.Exa. pela

inconveniência, mas gostaria que invertesse a pauta e colocasse em apreciação a

Extrapauta nº 3.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - A Presidência já havia concordado

com V.Exa. A inversão já foi aprovada pelo Plenário, falta apenas chegar o material.

Da Extrapauta nº 3 consta o relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 01, de 2002,

do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no

valor de 26 milhões de reais em favor da Justiça Eleitoral, para reforço e dotação

constante do Orçamento vigente.

O Relator é o nobre Deputado João Coser.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

O voto é favorável, nos termos propostos.

Com a palavra o nobre Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Relatório.

O Exmo. Sr. Presidente da República, por meio da Mensagem nº 44, de 2002, do

Congresso Nacional (nº 148, de 2002, na origem), submete à apreciação do Congresso

Nacional projeto de lei abrindo ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça

Eleitoral — Fundo Partidário, crédito suplementar no valor de 26 milhões de reais, para

atender às despesas constantes do Anexo I do projeto de lei em epígrafe.

Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar decorrerão da anulação

parcial da Reserva de Contingência, e o projeto atende solicitação contida no Ofício nº

789/PRESI, de 28 de fevereiro de 2002, do Ministro-Presidente do Tribunal Superior

Eleitoral.

Emendas.

Não foram apresentadas emendas ao presente projeto, no prazo regimental.

Voto.

Desse modo, considerando que o projeto de lei não colide com as disposições da Lei

de Diretrizes Orçamentárias para 2002, não ferindo, tampouco, a quaisquer outros

dispositivos legais relativos à alocação de recursos, e seu detalhamento acha-se conforme

as exigências legais e aos princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação
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do Projeto de Lei nº 01, de 2002, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder

Executivo.

É nosso voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o Projeto de Lei nº

01, de 2002, e o relatório do nobre Deputado João Coser.

Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão.

Em votação, na Câmara dos Deputados, o parecer do nobre Deputado João Coser.

Os Srs. Parlamentares que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Deputado João Coser

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Este projeto, na realidade, é unanimidade em toda a Casa.

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

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, tinha combinado com os

Deputados Giovanni Queiroz e Sérgio Miranda, que se retirou, que os requerimentos

ficariam para a reunião de amanhã, porque há requerimento do Deputado Sérgio Miranda

a ser votado e é interesse nosso aprovar o requerimento do Deputado Giovanni Queiroz

sobre esclarecimentos ao BNDES.

Gostaríamos ainda de verificar a possibilidade de votarmos outras matérias que até

amanhã estejam aptas a serem apreciadas, até porque haverá sessão do Congresso

amanhã, às 14h. Evidentemente, poderemos submeter ao Plenário do Congresso Nacional

aquilo que for aprovado na Comissão, pela manhã.

Sr. Presidente, consulto V.Exa., portanto, sobre a possibilidade de suspender esta

reunião e convocar outra para amanhã de manhã, para que possamos concluir a votação

desses requerimentos e eventualmente votar mais alguma matéria, se houver evidente

consenso entre os Líderes.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Informo ao nobre Líder do Governo

que já votamos inclusive requerimento do nobre Deputado Giovanni Queiroz. Não tinha

conhecimento de que havia entendimento para que não colocássemos os requerimentos

em discussão e votação.

Concedo a palavra ao nobre Deputado João Magno, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, quero ponderar que quanto ao

Item 6 não há acordo com o Governo, porque há semanas aguardamos quorum nesta

Comissão. E a matéria tem a ver com decoro desta Casa.

Peço a V.Exa. que a coloque sob apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado João Magno, esta

Presidência sente-se manietada, porque houve um entendimento entre o nobre Líder do

Governo e os Líderes da Oposição. Deveria haver o entendimento de que o nobre Deputado

Giovanni Queiroz poderia liberar.

No momento em que foi apresentada questão e o nobre Deputado Ricardo Barros

consultou os Deputados Giovanni Queiroz e Sérgio Miranda, este transferiu ao Deputado

Giovanni Queiroz a responsabilidade de falar em nome da Oposição.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, conforme o Deputado

Ricardo Barros pode confirmar, não participamos desta questão. Seria importante para

nós a votação do requerimento, porque nele se pede informação quanto a um problema

que se agrava em Minas Gerais. Queremos facilitar, para que o próprio Deputado não seja

exposto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Faço este apelo ao nobre Deputado

Giovanni Queiroz: tenha condescendência, como de costume. Votemos esses

requerimentos, acho ser isto do maior interesse. Não haverá problemas, a não ser que

haja algo da parte do Líder do Governo. O PT não participou desse entendimento.

Faço este apelo ao nobre Deputado Giovanni Queiroz, porque o PT manifestou que

não havia esse entendimento da parte deles: vamos votar esses requerimentos, até porque

a Comissão tem tido dificuldades para reunir-se.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, não posso falar pelo

Deputado Sérgio Miranda. Por mim, não há problema algum em avançarmos na votação

dos requerimentos.

O Deputado Sérgio Miranda disse que queria sobrestar uma matéria, não lembro

exatamente qual. Creio tratar-se de crédito suplementar para uma entidade. Não está na

pauta hoje.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim, mas não é esse o requerimento.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Se não é esse o requerimento, altero

minha posição: vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em consideração ao nobre

Deputado Sérgio Miranda, não tenham dúvidas, aguardaríamos. Mas o requerimento nem

consta da pauta, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Vamos votar os requerimentos, vamos

avançar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, tendo em vista que o livro

de presença esteve aberto durante a semana, para nós esse senhor estava presente para

iniciarmos esta sessão. Liguei para os Líderes do PCdoB, PDT e PT. Não iríamos aproveitar

o livro e nos reunir sem a representação dos partidos. O nobre Deputado Sérgio Miranda é

Líder da Oposição, mas votaremos sem a presença dele. Que os demais Líderes de

oposição assumam a responsabilidade de ligar para o celular de S.Exa. ou que expliquem,

depois, que fizemos uma votação em sua ausência. Não tenho restrição aos

requerimentos, apenas estou tomando o cuidado de respeitar acordo nosso, porque é

importante para o funcionamento da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Líder, sei que é importante,

mas há também a participação do maior partido da Oposição, PT, que está presente. Além

disso, o nobre Deputado Giovanni Queiroz aquiesceu em analisar e votar apenas os

requerimentos. Acho que, com isto, a Comissão ganha. Eu, por exemplo, não poderei

presidir os trabalhos de amanhã, porque terei reunião da executiva do meu partido e não

sei se o nobre Senador Carlos Bezerra virá. Sempre estou presente nas reuniões desta

Comissão. Estive presente todos os dias desta semana. Portanto, acho que não podemos

perder esta oportunidade.
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Item 6.

Requerimento nº 5, de 2002, dos Srs. Deputados Gilmar Machado, João Magno,

Virgílio Guimarães e Walter Pinheiro, que propõe à Comissão adoção de medidas

necessárias para realizar ato de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos,

irregularidades e omissões verificadas na aplicação de recursos do Orçamento Federal nas

cidades que integram o Vale do Jequitinhonha — Mucuri e Rio Doce —, no Estado de

Minas Gerais.

Com a palavra o nobre Deputado João Magno, um dos autores do requerimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, queremos que o requerimento

seja colocado em apreciação. Não há muito a explicar. O requerimento pede maiores

informações, a bem da preservação da imagem desta Casa. Apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão o requerimento.

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com a aprovação do requerimento de autoria dos

nobres Deputados Gilmar Machado, João Magno, Virgílio Guimarães e Walter Pinheiro

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado da República.

Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento apresentado permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Item 7.

Requerimento, do nobre Deputado Giovanni Queiroz, que convoca o Sr. Sérgio

Amaral, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para prestar

esclarecimentos sobre a política de aplicações de recursos do BNDES.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, quando da última

audiência pública que tivemos com os Ministros do Planejamento e da Fazenda, fiz

questionamentos quanto à aplicação dos recursos do BNDES no que diz respeito ao social,
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e o próprio Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão se dispôs a vir a esta Comissão

para prestar esclarecimentos, além de sugerir que ouvíssemos o Presidente do BNDES.

Este requerimento de convocação do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior poderia estender-se ao Presidente do BNDES, órgão vinculado àquele

Ministério, ou à Dra. Beatriz Azeredo, responsável pela área de desenvolvimento regional e

social. O Líder do Governo concorda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado, presidia a reunião

a que V.Exa. se referiu. Realmente, o próprio Ministro Martus Tavares disse que seria

conveniente ouvirmos o Presidente do BNDES ou o Ministro do Densenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior.

A Presidência acata a sugestão do nobre Deputado Giovanni Queiroz e convoca, no

lugar do Ministro Sérgio Amaral, o Presidente e a Diretora do BNDES, Dra. Beatriz

Azeredo.

Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar, para discutir.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero,

em primeiro lugar, elogiar e apoiar a iniciativa do Deputado Giovanni Queiroz. Lembro,

inclusive, que consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no seu art. 62, a obrigatoriedade

de o Poder Executivo demonstrar a aderência das instituições financeiras federais à

política definida na própria LDO. E esse mesmo artigo estabelece as diretrizes para adoção

de políticas públicas pelas instituições financeiras do Governo Federal. Mais ainda, diz

que essas instituições devem apresentar seus relatórios nos meses de abril e setembro.

Portanto, sugiro, com base nesse dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

que convidemos o Presidente do BNDES e, se julgar de importância, o representante de

alguma outra agência financeira, tal como o Banco do Brasil, para que façamos essa

discussão.

Sobre o tema “relatórios e obrigações definidas seja na LDO, seja na Lei de

Responsabilidade Fiscal “ gostaria de sugerir que fizéssemos uma reunião com os Líderes

dos diversos partidos, a fim de estabelecer a agenda para este primeiro semestre. Há

requerimentos aprovados e há uma série de eventos previstos na LDO, dentre eles a

necessidade de envio de relatórios sobre contingenciamento a esta Casa, pelo Ministro do
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Planejamento, Orçamento e Gestão, o que poderá ser feito até o dia 23 de março, tendo em

vista os contingenciamentos realizados, para que possamos saber se haverá ou não

alguma alteração, e a justificativa para esse contingenciamento.

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

informo a V.Exa. que acato sua sugestão e a transmitirei ao Presidente da Comissão e ao

nobre Deputado Giovanni Queiroz. Se for conveniente — e julgo ser —, poderemos

também convidar o Presidente do Banco do Brasil.

Acho importante que haja reunião com os Líderes, para que estabeleçamos a

agenda de trabalho. Este ano será muito curto, haja vista que é ano eleitoral.

Terminaremos os trabalhos praticamente em maio, porque no dia 6 de junho têm início as

convenções — vão de 6 a 30 de junho. Na realidade, poucos Parlamentares deixarão de

participar das suas convenções estaduais.

É importante ter em mente que o período será muito curto. Assim sendo, que os

Líderes desta Comissão preocupem-se em transmitir isto ao Presidente, inclusive as

prioridades destas reuniões e das audiências públicas.

A Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia já discutiu essa grande

preocupação que é o período pré-eleitoral. As convenções ocorrerão de 6 a 30 de junho.

Em seguida, tem início o recesso de julho, após o que — a experiência nos diz — é muito

difícil fazer reuniões regulares nas Comissões Permanentes.

Vou acatar, inclusive, a sugestão da Sra. Secretária Myrna Lopes: como já estão

presentes diversos Líderes, quero fixar  — vou submeter ao Presidente — uma reunião

com os Líderes para a próxima terça-feira, após a Semana Santa, às 15h, no gabinete,

com o Sr. Presidente, Senador Carlos Bezerra.

Penso que não podemos perder muito tempo, porque na próxima semana algumas

Comissões Permanentes já não farão reuniões por coincidirem com a véspera da Quinta-

feira Santa. Já sabemos que é difícil fazer isso. Portanto, faríamos na semana subseqüente

à Semana Santa.

Vamos submeter à votação o requerimento do nobre Deputado Giovanni Queiroz.

Com a palavra o nobre Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – V.Exa. está colocando em votação o

requerimento do Deputado Giovanni Queiroz relativo ao BNDES?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Exatamente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o Governo está de acordo

com as audiências do Presidente do BNDES e da diretora responsável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O nobre Deputado Jorge Bittar

acrescentou uma sugestão: convidarmos o Presidente do Banco do Brasil, que também

tem segmentos nessa área, se o nobre Deputado Giovanni Queiroz achar por bem.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, penso que é importante,

vai acrescentar, vai somar, sem dúvida nenhum, ao nosso interesse de conhecer as

políticas sociais desses agentes financeiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em votação na Câmara dos

Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam com o requerimento do nobre Deputado

Giovanni Queiroz permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado da República. Os Srs. Senadores que concordam com o

requerimento do nobre Deputado Giovanni Queiroz permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovado.

Esta Presidência submeterá à consideração do Sr. Presidente, Senador Carlos

Bezerra, para que analise as datas e essas audiências públicas sejam programadas.

Item nº 8. Requerimento do nobre Deputado Jorge Bittar solicitando sejam

convidados representantes do Tribunal de Contas da União, do Banco do Brasil e do

Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo que estejam participando da avaliação do

destino a ser dado à obra inacabada do Fórum Trabalhista da Primeira Instância na

cidade de São Paulo.

Item nº 9. Requerimento nº 8/2002, do Deputado Alberto Goldman, solicitando

sejam convidados o Ministro Almir Pazzianotto, Presidente do Tribunal Superior do

Trabalho; o Juiz Francisco Antônio de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região; o Sr. César Augusto Gilii, Diretor Administrativo do Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região; o Dr. Rubens Approbato Machado, Presidente do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; o Dr. Valter Uzzo, Secretário-Geral
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da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo; e o Dr. Joaquim Andrade Filho,

Engenheiro Master e Coordenador da Equipe de Engenharia do Banco do Brasil, para

esclarecimentos sobre a atual situação e o futuro da conclusão das obras do Fórum

Trabalhista da Primeira Instância do Estado de São Paulo.

Como os dois requerimentos versam sobre o mesmo assunto, solicitaria ao Plenário

autorização para colocá-los em votação conjunta. Se o nobre Deputado Jorge Bittar quiser

fazer alguma justificativa ou falar sobre o assunto, está com a palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer

que estou de pleno acordo que sejam votados em conjunto, já que têm exatamente o

mesmo teor, o Deputado Alberto Goldman apenas indica os nomes das autoridades a

serem convidadas para participarem da audiência pública.

Sobre a relevância da matéria, acredito que todos os Srs. Parlamentares tenham

noção. Fato grave ocorreu com a obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.

Debatemos a questão na tramitação do Orçamento e preferimos excluir essa obra do

Orçamento deste ano. Penso que, antes de qualquer deliberação sobre o tema, temos de

tomar conhecimento preciso da real situação, para que os Parlamentares possam

posicionar-se sobre o tema.

É esse o significado dessa solicitação de audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra a nobre Deputada

Telma de Souza.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Sr. Presidente, quero corroborar as

palavras do meu Líder, Deputado Jorge Bittar, e dizer que realmente essa é uma

discussão simbólica para esta Comissão.

Vejo que existem poucos Deputados de São Paulo — neste momento, parece-me, eu

e o Deputado Milton Monti. O Fórum Trabalhista foi o famoso caso que envolveu o Juiz

Lalau.

No ano passado, tentamos fazer com que essa discussão viesse para o Orçamento,

pelo fato de ser uma matéria carregada de situações complexas, explorada com razão pela

mídia. Gostaríamos de ter tido uma audiência no ano passado, porque o prédio está-se

deteriorando; por outro lado, também é necessário avaliar-se um outro subproduto dessa

situação, qual seja o aluguel pago, cujo valor está sendo maior do que a própria
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construção do prédio. Como é um prédio carimbado, em termos de recursos que não

foram aplicados com transparência, gostaria que pudéssemos realizar uma audiência

bastante significativa, porque acho esse um momento importante para referendarmos esta

Comissão.

Como suplente desta Comissão, inicio esse trabalho solicitando a titularidade ao

meu partido, para que possamos mostrar ao País a seriedade desta Comissão e o bom uso

do dinheiro público.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputada, V.Exa.

praticamente será atendida na sua preocupação pelos requerimentos de autoria dos

Deputados Jorge Bittar e Alberto Goldman. O Deputado Alberto Goldman, inclusive,

sugere o nome de todas as pessoas envolvidas ou com a obrigação de tomar conhecimento

dessa matéria. O nobre Deputado Jorge Bittar também pede que seja solicitado um

representante do Tribunal de Contas e um do Banco do Brasil. É importante a inclusão do

Tribunal de Contas, porque foi o órgão que, após ter aprovado, detectou graves

irregularidades.

Entendo que com a complementação dos requerimentos faremos uma audiência

pública. Então, a importância maior terá de ser dada pelo Plenário desta Comissão,

comparecendo à audiência pública, principalmente os nobres Deputados de São Paulo.

Como disse V.Exa., é um assunto que ficou carimbado e se tornou motivo de graves

preocupações, em especial para esta Comissão de Orçamento.

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

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

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

favoravelmente. Teremos, então, um requerimento conjunto e os dois Parlamentares

falariam como autores no início da sessão. Portanto, ambos seriam contemplados de

forma justa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Não há dúvida. O requerimento é de

autoria dos dois, que terão preferência da fala no início da audiência pública.

Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que concordam com os requerimentos constantes dos itens 8 e 9

da pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Senadores que concordam com os requerimentos constantes dos itens 8 e 9

da pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

A Presidência procurará fixar as datas para a realização dessas audiências

públicas.

Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, conforme já anunciei em plenário e hoje foi lido no Expediente, o nobre

Deputado Jorge Bittar assume a partir de hoje a liderança da bancada do PT nesta

Comissão.

Fico feliz, Sr. Presidente, por ter sucedido, na condição de líder do PT nesta

Comissão, o nobre Deputado João Coser e por ter sido sucedido pelo nobre Deputado

Jorge Bittar. Se houvesse uma espécie de galeria de líderes, estaria extremamente

lisonjeado e valorizado por estar ladeado por esses dois expoentes.

Esta bancada, que tive a oportunidade de coordenar durante o ano de 2001,

facilitou os trabalhos de coordenação e de liderança, porque foi atuante, solidária e

exerceu um trabalho extremamente construtivo, mostrando que é possível fazer oposição,

denunciar, fiscalizar e propor alternativas de uma maneira extremamente firme. Essa

maneira de fazer oposição, intransigente por um lado e construtiva no seu todo, tenho

certeza, é a que encontraremos em um novo governo, no próximo ano.

Encerrando minha participação nos trabalhos desta Comissão, quero agradecer a

todos, não só à bancada que tive a oportunidade de liderar, mas a todos os membros

desta Comissão, ao Colégio de Líderes, do qual tive a oportunidade de participar e onde

agora estarei presente na condição de membro da Mesa, neste último período, enquanto

estiver participando o colega Vice-Presidente Santos Filho. Isso enriqueceu muito a minha

experiência legislativa, deixou-me satisfeito, orgulhoso e, sobretudo, com a consciência

tranqüila por estar passando o bastão para o Deputado Jorge Bittar.
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Agradeço de maneira especial à bancada do PT, que me elegeu e que, no saudável e

democrático critério do rodízio, agora conduz o Deputado Jorge Bittar à liderança.

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

esta Presidência quer agradecer a V.Exa pelo trabalho, boa vontade e  facilidade de

entendimento que sempre propiciou junto à bancada do PT. Durante os dois anos

anteriores fui coordenador da bancada do PFL e posso testemunhar isso com relação ao

Deputado João Coser e a V.Exa.

Sinto muita inveja em algumas coisas do partido de V.Exa. O rodízio no comando é

realmente estimulante e democrático. Propicia a alternância de poder não apenas no

Estado, mas também dentro dos partidos, prática, infelizmente, não muito comum nos

demais partidos do País. O PT nos dá esse exemplo, motivo de minha admiração pelo

partido de V.Exa., o que tenho procurado demonstrar, como o fiz quando Presidente da

Comissão de Ciência e Tecnologia, nas vezes em que presidi esta Comissão e no contato do

Colégio de Líderes desta Comissão.

Não gosto muito de fazer elogios, às vezes prefiro criticar, mas V.Exa. os merece

pelo seu espírito conciliador e prestativo. Estendo o elogio aos demais partidos de oposição

nesta Comissão, porque mesmo com a veemência com que V.Exas. criticam, também se

colocam à disposição para o entendimento. Tenho certeza absoluta de que o nobre

Deputado Jorge Bittar, companheiro da Comissão de Ciência e Tecnologia, com sua

conhecida competência, dará segmento aos trabalhos do Deputado João Coser e de V.Exa.

Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar.

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

em primeiro lugar, agradeço ao meu companheiro e amigo de bancada Deputado Virgílio

Guimarães, a quem tenho a responsabilidade de suceder neste trabalho de liderança da

bancada do PT nesta Comissão, as palavras elogiosas.

Nossa avaliação acerca da atuação do companheiro Virgílio Guimarães é a melhor

possível. Não falo em meu nome, mas em nome da bancada. Seguindo nossa tradição

democrática, fizemos uma reunião de bancada, na qual, antes de escolhermos quem

deveria assumir a liderança, fizemos uma avaliação do trabalho desenvolvido pelo

companheiro Virgílio Guimarães. Consideramos que S.Exa. honrou a cultura democrática
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do partido, a firmeza e a coerência que sempre foram marcas constitutivas da atuação do

Partido dos Trabalhadores em todas as áreas, particularmente nesta Comissão.

O companheiro Virgílio Guimarães, de um lado, honrou nossa tradição de firmeza e,

de outro, incorporou, na sua condição de mineiro, a capacidade ampla de diálogo e de

busca do entendimento, sem transigir no que diz respeito aos seus princípios e às

questões essenciais que marcam os posicionamentos do partido.

Ao suceder os Deputados João Coser e Virgílio Guimarães, quero honrar esta

tradição da bancada de promover uma cultura democrática, que tem como um de seus

pilares o rodízio no exercício de determinadas funções, permitindo o surgimento de novas

expressões no partido. Desejo que a expressão do líder seja fruto não apenas de sua

experiência pessoal, mas do acúmulo de discussão e reflexão que a bancada realiza

permanentemente. O que me dá segurança de estar à altura do trabalho desenvolvido

pelos Deputados Virgílio Guimarães e João Coser à frente da bancada nesta Comissão é

justamente essa tradição, sabendo que temos assessoria técnica firme e consistente e

companheiros que conosco farão a necessária reflexão, que fundamentará  nossos

posicionamentos daqui para frente.

Assumo, portanto, a função um pouco preocupado com a responsabilidade que ela

exige, mas ao mesmo tempo seguro de que poderei contar com todos os companheiros,

inclusive com os dois que aqui citei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - Com a palavra o nobre Deputado

Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, já tivemos aqui os

Deputados João Coser e Virgílio Guimarães — agora, teremos o Deputado Jorge Bittar —,

que, sem dúvida nenhuma, vêm dando formidável contribuição para que esta Comissão

possa caminhar com pés firmes.

Cumprimento o companheiro Virgílio Guimarães, que nos vai deixar, e afirmo-lhe

que aprendi muito com S.Exa. a ser negociador e a ser intransigente naquilo  que se tem

convicção. Com certeza, S.Exa. vai fazer falta à Comissão. S.Exa. é combativo,

determinado e corajoso no momento certo, ao assumir posições a favor ou contra

determinadas matérias. Estou certo de que S.Exa. estará sempre aqui colaborando e nos

ajudando. Deixo registrado nosso abraço e nosso muito obrigado por sua contribuição.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Giovanni Queiroz,

quero fazer mais um apelo a V.Exa., que já anda cansado de meus pedidos. Segundo

penso, há um problema que vem machucando muito esta Comissão. Com as mudanças

na apreciação das medidas provisórias na Casa, seis medidas foram remetidas para cá,

mas, pelas dificuldades de nos reunirmos, tivemos que devolvê-las, dentro dos prazos, ao

Plenário. Hoje, há uma medida, a sétima, que teríamos de devolver. Ontem, fizemos um

apelo ao Relator, Deputado Milton Monti, para que concluísse seu relatório. Se V.Exa.

pudesse verificar essa matéria, para que a votássemos hoje, seria de extrema importância

para o bom nome desta Comissão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, a matéria é muito

polêmica. Confesso a V.Exa. que só tomei conhecimento dela aqui, agora. Na verdade, há

estudo da USP que questiona profundamente esses recursos. O relatório dos

pesquisadores da USP aponta que 16 bilhões destinados à compra de energia emergencial

seriam mais que suficientes para instalar novas usinas. E mais, o relatório elaborado por

esse grupo de pesquisadores de pós-graduação em energia da USP, encaminhado nesta

sexta-feira à Procuradoria-Geral, aponta fortes indícios de irregularidades e de

improbidades, por parte do Governo Federal, na compra de energia emergencial e nas

compensações feitas às concessionárias.

Então, isso preocupa um pouco e queremos aprofundar a discussão. Por isso,

lamentavelmente, não vou poder...

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

V.Exa. Porém, esse aprofundamento não será possível, porque a medida será devolvida ao

Plenário. V.Exa. terá que aprofundar sua discussão no plenário.

O Deputado Anivaldo Vale fez solicitação que caiu no questionamento e nas

premissas levantadas por V.Exa. Queria que o nobre Deputado pudesse formular esse

apelo ao seu coestaduano, para ver se conseguíamos, extrapauta, acolher o pleito do

nobre Deputado Anivaldo Vale.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, gostaria que fosse colocada

em discussão a matéria extrapauta nº 2.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Nobre Deputado Anivaldo Vale,

primeiramente, vou solicitar ao Plenário que se pronuncie a respeito do pedido de V.Exa.

para inclusão da matéria como extrapauta.

Extrapauta nº 2. Apreciação do relatório apresentado ao Subtítulo nº

18.544.0515.1851.0406 (Construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica —

aproveitamento hidroagrícola do Rio Bálsamo, em Palmeira dos Índios, Alagoas), constante

do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002.

O Relator é o nobre Deputado Anivaldo Vale.

Foi apresentada uma emenda ao projeto de decreto legislativo.

O voto é pela autorização da execução, na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado. Rejeitada a emenda.

Indago, primeiramente, ao Plenário se aceita a inclusão dessa extrapauta. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, submeto-a à votação. (Pausa.)

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) - É apenas a inclusão, nobre

Deputado.

Em votação.

Os Srs. Deputados que concordam com a inclusão extrapauta da solicitação do

nobre Deputado Anivaldo Vale permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Em discussão a matéria.

Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar.

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

relação à presente matéria, uma leitura atenta do voto do Ministro-Relator, Augusto

Sherman Cavalcanti, permite-nos entender que há carência de requisitos importantes

para a execução da obra. Gostaria de ler o Item 4 do relatório do referido Ministro, que é

curto e me parece bastante esclarecedor.

“Até onde registrado nos autos, o EIA/RIMA relativo ao

projeto ainda não foi aprovado pelo órgão competente (IBAMA) e o

procedimento desapropriatório de terras, ainda que apenas das
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áreas necessárias ao início das obras, não foi efetivamente

deflagrado pelos órgãos competentes do Estado de Alagoas.

Por essas razões, e nesse ponto divergindo da unidade

técnica, entendo que o presente processo deva ser restituído à

unidade técnica para acompanhamento, até que o efetivo

cumprimento das prefaladas medidas seja alcançado.”

Tendo em vista essas informações, contidas no próprio relatório do Sr. Ministro

Augusto Sherman Cavalcanti, apresentei emenda com o seguinte teor:

"A autorização a que se refere o caput está condicionada à verificação pelo TCU dos

seguintes itens:

a) o IBAMA aprovou o EIA/RIMA;

b) o controle foi efetivamente alterado no item referente à desapropriação;

c) o estudo topográfico foi concluído satisfatoriamente."

Ou seja, nossa proposta é que o projeto de decreto legislativo leve em consideração

que a obra não siga adiante sem que o TCU se manifeste definitivamente sobre questões

dessa natureza. Para nós, é questão central, fundamental, para aprovação da matéria, que

a emenda de nossa autoria seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Continua em discussão a

matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de apelar ao bom senso do Deputado Jorge Bittar, pois essa obra é de grande

importância para a região de Palmeira dos Índios, em Alagoas. É obra que vai dar mais de

2 mil empregos àquela população e injetar recursos na economia da região. Não vemos

nenhuma razão para que, por meio da Comissão, paremos o processo. Se for acatada a

emenda do Deputado Jorge Bittar, será o mesmo que tornar impossível a realização da

obra, porque nenhum recurso foi destinado à construtora. É uma obra que nem se

iniciou.

O Tribunal de Contas da União, no voto do Ministro-Relator Augusto Sherman

Cavalcanti, em seu Item 5,  diz o seguinte:
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“Outrossim, tendo em vista o compromisso da SEINFRA-

AL, Secretaria de Infra-Estrutura de Alagoas, de somente iniciar

as obras após o efetivo cumprimento dessas medidas, entendo

desnecessária determinação deste Tribunal com este fim,

bastando o acompanhamento, pela SECEX-AL, do cumprimento

do compromisso assumido pela SEINFRA-AL.

Ante o exposto, e concordando apenas parcialmente com a

proposta da unidade técnica, voto por que o tribunal adote a

decisão que ora submeto a este Plenário.”

Gostaria de contar com o apoio dos Srs. Deputados para retirarmos a emenda,

porque o Tribunal de Contas da União já arquivou esse processo diante da confirmação de

tudo o que foi feito, de tudo o que foi cumprido. O próprio Tribunal já disse que é preciso

apenas que a SECEX acompanhe o processo.

Gostaria de pedir ao nobre Deputado Jorge Bittar que entenda dessa forma e retire

sua emenda, para que possamos realizar essa obra tão necessária ao sertão de Alagoas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Continua em discussão.

Após encerrada a discussão, passarei a palavra ao nobre Relator.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Bittar.

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

ouvi com atenção as considerações do Deputado Anivaldo Vale, no entanto, sinceramente,

não me considero plenamente convencido. Para que seja iniciada qualquer obra de monta

razoável, temos de contar com o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto do

Meio Ambiente, o EIA/RIMA. Além disso, é necessário o trabalho de desapropriação da

área na qual a obra será erguida.

O que está registrado na nossa proposta é que a obra ficará autorizada desde que o

Tribunal de Contas da União verifique o cumprimento desses dispositivos. Isso me parece

altamente razoável; são dispositivos existentes na legislação do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Encerrada a discussão.

Passo a palavra ao nobre Relator, Deputado Anivaldo Vale, para proferir o parecer

final.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, procuramos fazer um parecer

estribados no relatório do Tribunal de Contas, do qual quero registrar alguns pontos que

reputo da maior importância.

Primeiramente, no relatório feito pelo setor técnico do Tribunal, a SECEX, três

falhas foram apontadas, e constam do Item 4: a inexistência formal no Estado ou no

Município de declaração de utilidade pública ou de interesse social das áreas a serem

desapropriadas, a ausência de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, o

IBAMA, e, por fim, a existência de previsão no contrato no sentido de que as

desapropriações sejam efetivadas pela empresa contratada, e não pelo Estado.

O Secretário de Estado de Infra-Estrutura de Alagoas informou que o EIA/RIMA já

havia sido encaminhado ao IBAMA, que a autorização para a empresa contratada

desapropriar as áreas de terra foi retirada do contrato por meio de aditivo e, ainda, que o

estudo topográfico necessário à definição da área a ser declarada de utilidade pública pelo

chefe do Poder Executivo estadual já se encontrava em andamento. Adicionalmente,

garantiu o aludido Secretário de Infra-Estrutura que as obras só seriam iniciadas após

atendidas as formalidades legais e determinações técnicas.

A unidade técnica, em parecer convergente e complementar, considerando que as

irregularidades detectadas não resultaram em prejuízo ao Erário e que o responsável

adotou providências necessárias ao saneamento do contrato e do empreendimento, opina

pelo arquivamento do presente processo, sem prejuízo do cumprimento das

recomendações da SEINFRA.

O Item 4 foi muito bem abordado pelo nobre colega Jorge Bittar.

No Item 5, consta que, tendo em vista o compromisso do Secretário de Infra-

Estrutura de que somente iniciará as obras após o efetivo comprometimento das medidas,

entende desnecessária a determinação do Tribunal com esse fim, bastando o

acompanhamento do compromisso assumido pela SECEX, que é um órgão do Tribunal.

Foi em função desse processo que trabalhamos e inserimos, no nosso parecer, até

como forma de agilizar o trabalho e iniciar as obras, o prazo de até 31 de outubro para

apresentação e apreciação do processo.

Lamentavelmente, acho que a emenda engessa o processo de liberação dos

recursos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Alguma observação,

Deputado?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, ouvi com atenção, mas não

deveríamos decidir assim, de forma açodada, porque estamos em processo de votação no

plenário. Minha proposta é que tratemos dessa matéria na próxima reunião.

Ouvi com atenção e vou refletir sobre essas questões com muito carinho. Vamos

tratar da matéria na próxima reunião. É minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – O nobre Deputado Jorge

Bittar chama a atenção da Mesa, que confirma a informação, para o fato de que o Plenário

da Câmara já se encontra em processo de votação. Portanto, vamos encerrar a presente

reunião. Antes gostaria de anunciar que, tendo sido distribuído o parecer do nobre

Senador Gilberto Mestrinho sobre a execução orçamentária do Subtítulo nº

26.782.0238.5715.0002 (Construção de Anel Rodoviário no Corredor Fronteira Norte, BR-

364 — Acre, Rio Branco), constante do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de

2002, o prazo de apresentação de emendas será do dia 21 a 28 de março.

A Ordem do Dia da Câmara está começando, inclusive com processo de votação.

Há ainda matéria sobre a mesa, exatamente a que discutimos.  À Presidência, só

resta fazer uma convocação, esperando haver quorum suficiente. Se não houver,

verificaremos.  Chamo atenção para o fato de que a próxima semana é a Semana Santa e

haverá apenas um item na pauta, o PDL.  A Mesa não tem outro caminho a não ser

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

Está encerrada a presente reunião.


