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

regimental para abertura da presente reunião, comunicamos a transferência da

mesma para às 18h30min de hoje.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jorge Khoury) – Havendo número

regimental, declaro iniciada a 6ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em função de estarmos no horário da Ordem do Dia, convoco uma nova

reunião para quinta-feira, dia 25, às 10 horas.

Está encerrada a reunião.
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a 6ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta

nº 09, de 2002.

Apreciação das atas das seguintes reuniões:

1) Ata da 5ª reunião extraordinária, em 26 e 27 de dezembro de 2001;

2) Ata da 5ª reunião ordinária, realizada aos 9, 11 e 16 de abril de 2002.

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

terem sidos distribuídas antecipadamente.

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

Regulamento Interno desta Comissão, declaro aprovadas as atas.

Aviso.

Prazo para abertura de emendas de subtítulo:

 Informo aos membros que conforme o estabelecido no art. 35, inciso VII,

letra “c”, da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, está aberto o prazo

de 26 de abril a 3 de maio (8 dias) para apresentação de emendas ao Relatório e ao

Projeto de Decreto Legislativo, constante do Quadro VII da Lei nº 10.407, de

10/01/2002 (Lei Orçamentária para 2002):

1) Melhoramento das instalações do Porto de Natal, no Estado do Rio Grande

do Norte, cujo Relator é o  Deputado Jonival Lucas Junior.

 Expediente.

Correspondência interna recebida:

Ofício nº 49, de 24 de abril de 2002, do Senador Renan Calheiros, Líder do

PMDB, indicando os Senadores Sérgio Machado e João Alberto Souza,

respectivamente, como Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual e

Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003.   

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das

Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

Ofício nº 24, de 15 de abril de 2002, do Deputado João Herrmann Neto, Líder

do Bloco Parlamentar PDT/PPS, indicando o Deputado Airton Cascavel como

representante do Partido Popular Socialista (PPS), em substituição ao Deputado

Rubens Bueno.

Correspondência externa recebida:

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

Ministro Humberto Souto:
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1) Aviso nº 734, de 10 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 332, de

2002, sobre auditoria realizada no Projeto de Irrigação Baixada Ocidental

Maranhense, nos Municípios de Pinheiro e Palmeirândia, no Estado do

Maranhão;

2) Aviso nº 751, de 10 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 330, de

2002, sobre auditoria operacional em contratos firmados com instituições

internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento —

MAPA;

3) Aviso nº 764, de 10 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 120, de

2002, sobre auditoria realizada nas obras da Fundação Universidade Federal

do Amapá;

4) Aviso nº 777, de 10 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 257, de

2002, sobre auditora realizada na Prefeitura Municipal de Goiânia/GO;

5) Aviso nº 812, de 17 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 370, de

2002, sobre auditoria operacional, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na

modalidade de avaliação de programa de governo, tendo por objeto o Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), especificamente quanto

à sua execução no Estado de Santa Catarina;

6) Aviso nº 823, de 17 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 367, de

2002, sobre solicitação de informações oriundas do Congresso Nacional, do Presidente

da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, por intermédio do relatório final da

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a verificar possíveis irregularidades

ocorridas em obras públicas inacabadas;

7) Aviso nº 831, de 17 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 374, de

2002, sobre auditoria realizada no Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de

Minas Gerais (DER-MG), em obras de construção de trechos rodoviários no Corredor

Leste, BR-356/MG, trecho Ervália a Muriaé;

8) Aviso nº 832, de 17 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 375, de

2002, sobre auditoria realizada na construção e recuperação de obras de infra-

estrutura hídrica do agreste alagoano, em Arapiraca, Estado de Alagoas;

9) Aviso nº 854, de 17 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 133, de

2002, sobre auditoria realizada nas obras de pavimentação do trecho Itaberaí-Itaguari

da BR-070/GO.

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

Ministro Humberto Souto:
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1) Aviso nº 337, de 17 abril, comunicando o recebimento do Ofício nº P-032

desta Comissão, de 21/03/2002, solicitando a indicação de representantes desta

Corte de Contas para participar de audiência pública, para prestar esclarecimentos

sobre a obra inacabada do Fórum Trabalhista da Primeira Instância na Cidade de

São Paulo.

Distribuição de matéria:

Mensagem nº 50-CN, de 2002, que “encaminha ao Congresso Nacional, nos

termos do § 3º do art. 67 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, o Relatório de

Avaliação de Receitas e Despesas, destinado à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional”. Relator designado:

Deputado Sampaio Dória.

Mensagem nº 53, de 2002, que “encaminha ao Congresso Nacional o relatório

do resultado de implementação da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000,

relativamente aos preços ao consumidor dos produtos referidos no art. 1º”. Relator

designado:  Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

Mensagem nº 60/2002 — CN. Relator designado: Senador Moreira Mendes.

Mensagem nº 629/2001 — CN. Relator designado: Deputado Félix

Mendonça.

Ofício.

Ofício nº 8-CN, de 2001. Relator designado, Deputado Antônio Carlos Konder

Reis.

Ofício nº 9-CN, de 2001. Relator designado: Deputado Marçal Filho.

Ofício nº 2-CN. Relator designado: Deputado Anivaldo Vale.

 Relatório de Gestão Fiscal:

 Aviso nº 01/2002-CN. Relator: Deputado Osvaldo Coelho.

Aviso nº 04/2002-CN. Relator designado: Deputado Mussa Demes.

Informo aos senhores membros que os Subtítulos com indícios de

irregularidades graves constantes do Quadro  VII da Lei Orçamentária para 2002, a

partir dessa data, são encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa do Senado

Federal, para autuação e, após, são enviados à Comissão na forma de Aviso-CN.

Designação de Relatores para os seguintes Avisos-CN (Subtítulos com

indícios de irregularidades graves constantes do Quadro VII da Lei Orçamentária

para 2002):

Aviso nº 05-CN, Relator designado:  Senador Amir Lando;

Aviso nº 06-CN, Relator designado: Deputado Antônio Carlos Konder Reis;
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 Aviso nº 08-CN, Relator designado: Deputado Arnon Bezerra;

 Aviso nº 09-CN, Relator designado: Deputado Márcio Reinaldo Moreira;

 Aviso nº 10-CN, Relator designado: Deputado José Borba;

 Aviso nº 11-CN, Relator designado: Deputado João Coser;

 Aviso nº 12-CN, Relator designado: Deputado João Magno;

 Aviso nº 13-CN, Relator designado: Deputado João Leão;

 Aviso nº 14-CN, Relator designado: Deputado Gonzaga Patriota;

 Aviso nº 15-CN, Relator designado: Deputado Jorge Bittar;

 Aviso nº 16-CN, Relator designado: Deputado Narcio Rodrigues;

 Aviso nº 17-CN, Relator designado: Deputado Luciano Castro.

Designação do Senador Jonas Pinheiro para os relatórios de atividades

encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, referentes aos seguintes períodos:

Aviso nº 01/2001-CN, referente ao 4º trimestre de 2000;

 Aviso nº 02/2001-CN, referente ao exercício de 2000 ;

 Aviso nº 03/2001-CN, referente ao 1º trimestre de 2001;

Aviso nº 05/2001-CN, referente ao  3º trimestre de 2001;

Aviso nº 03/2002-CN, referente ao 4º trimestre de 2001.

 Subtítulos constantes do Quadro VII da Lei nº 10.407:

1) Construção do Açude Algodão II, no Estado do Piauí. Relator designado,

Deputado Saulo Pedrosa.

Ordem do Dia.

Pauta nº 09.

1) Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes projetos de lei:

Item 1: (remanescente da Pauta nº 07/2002) — Projeto de Lei nº 02/2002-

CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República,

crédito especial no valor de R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos  mil reais),

para os fins que especifica”.

Relator: Deputado Jorge Bittar.

Não foram apresentadas emendas.

Voto: favorável, nos termos propostos no projeto.

Com a palavra o nobre Deputado Jorge Bittar, Relator.

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

presente matéria, da qual sou Relator, trata da abertura de crédito especial ao

Orçamento Fiscal da União em favor da Presidência da República, de R$
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6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), destinados à Agência Nacional de

Cinema (ANCINE) e ao Instituto de Tecnologia de Informação.

A ANCINE — acredito todos estejam informados — foi criada com o objetivo

de  fortalecer a indústria cinematográfica brasileira, fundamental portanto para o

País. E o Instituto de Tecnologia da Informação é ligado à certificação digital no

País, e à assinatura digital, fundamental também, quer para as políticas de

Governo, quer para a sociedade brasileira.

Trata-se de créditos adicionais para viabilizar a implantação desses dois

novos órgãos de Governo. A matéria é extremamente relevante, por isso mesmo tem

nossa concordância.

Isso posto, passo a ler o  meu 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 às exigências legais e aos princípios da boa técnica orçamentária,

somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2, de 2002-CN, na forma apresentada

pelo Poder Executivo.

Esse é o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Santos Filho) – A matéria está em

discussão.

Não havendo quem queira discuti-la, em votação o parecer do Deputado

Jorge Bittar na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

 Aprovado.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Com a palavra o nobre Senador Romero Jucá.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, tendo em vista que o

Item nº 2 tem como Relator o Senador Paulo Hartung, que ainda não está presente,

peço a V.Exa. inversão de pauta. Que o Item nº 3 seja apreciado agora, porque sou

o Relator e a matéria não apresenta nenhum tipo de problema e eu poderia relatá-la

rapidamente.

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

comunicar ao nobre Senador Romero Jucá que o nobre Senador Paulo Hartung
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realmente está viajando, e nós o substituímos pelo Senador Tião Viana. Já está

sendo distribuído...

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sendo assim, retiro meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Com a palavra o Senador

Tião Viana.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o

parecer da Comissão Mista de Orçamento e Fiscalização, do Projeto de Lei nº 03, de

2002, "abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade da União, em favor da

Presidência da República, crédito especial no valor de R$ 104.567.230,00 (cento e

quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta reais), para os

fins que especifica.

O projeto aponta as unidades orçamentárias, investimentos da ordem de R$

78.060.000,00 (setenta e oito milhões e seiscentos mil reais) para a Agência

Nacional de Cinema, e R$ 26.507.230,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e sete

mil e duzentos e trinta reais) para o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

É um grande investimento, necessário e pertinente à atividade cultural

brasileira.

Vale ressaltar que no Brasil temos apenas dez milhões de cidadãos que

buscam  por ano os cinemas brasileiros, o que é uma tragédia do ponto de vista de

mercado cultural, do ponto de vista de incentivo à cultura nacional. Acredito ser o

projeto extremamente correto e necessário.

Por essa razão, o meu voto, tendo em vista a constitucionalidade, a

juridicidade, o mérito e a técnica legislativa da proposição, é pela aprovação do

Projeto de Lei nº 003, na forma do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Santos Filho) – Em discussão a matéria.

 Com a palavra o nobre  Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, quero ponderar

que se trata de reserva de contingência para atender a essa demanda. E eu sei que,

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está equivocado. Emergência fiscal ou

emergência efetiva permitiria o uso de recursos, não é Senador? No caso, não há

nenhuma urgência para ser atendida, então, é um equívoco que a Lei de

Responsabilidade Fiscal veta.

Não vou votar contra, mas reservo-me o direito de, no Congresso, questionar

melhor a situação.
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Por outro lado, quando vemos aqui “encargos financeiros da União”, estão

retirando, como fonte, 24 milhões de reais. Ora, se o Governo superestima recursos

necessários para rolagem da dívida e depois começa a utilizar esses títulos para

compensação, ou venda de títulos, aumenta a dívida interna brasileira. Isso

logicamente vai implicar superávit primário, o que vai gerar cortes orçamentários.

Não é isso, Senador Jucá? V.Exa. sabe disso, implica cortes orçamentários.

 (Intervenção inaudível)

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Cai um pouco, não; ele não vai

atingir a meta, como não atinge em nenhum momento. No ano passado não atingiu,

ficou longe. Então, vamos votar favoravelmente, vamos deixar que a matéria passe,

mas me reservo o direito de questionar procedimentos diferenciados no Congresso

Nacional.

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

nobre Deputado Giovanni Queiroz a colaboração. Nas reuniões de Lideranças,

S.Exa. sempre se referiu a esse problema. Seu direito de se manifestar no plenário

está totalmente assegurado, e V.Exa já vinha alertando para isso nas reuniões de

Lideranças.

 Com a palavra  o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

a importância desse crédito é evidente. Nosso companheiro, Senador Tião Viana, já

expressou aqui esse ponto de vista, que é também o da bancada — este ano S.Exa.

será o Relator da matéria que couber ao PT, já foi escolhido por nossa bancada na

Comissão de Orçamento. A área que será delegada ao Senador Tião Viana ainda

será definida, mas todos conhecem sua vocação por temas relacionados à educação

e cultura.

Ao mesmo tempo em que, seguindo orientação do Senador Tião Viana,

votaremos favoravelmente à matéria, registro que esse crédito foi colocado no final

no ano passado, mas não prosperou. Poderia ter sido incluído no Orçamento de

2002, mas o Governo Federal, que poderia tê-lo colocado como emenda ao

Orçamento de 2002, entrando como crédito especial no ano passado, não o fez.

Vamos votar a favor, mas não posso deixar de registrar esse fato.

Por que o Governo Federal não o incluiu , uma vez que já havia inclusive a

criação do órgão próprio de cinema? E isso não faz parte do projeto nem sequer de

emendas ou correções, o que o Governo poderia fazer, como ocorreu em outros
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momentos, enviando correspondência, assinalando equívocos que poderiam ser

corrigidos no Orçamento de 2002.

E mais: não poderia deixar de registrar, aproveitando a presença do Líder do

Governo, que, entre os créditos aprovados, houve crédito especial para área do

Ministério da Cultura, que foi, digamos, umas das exceções — creio até que, para

investimento, com essa fonte, foi exceção. Há um compromisso do Governo no

sentido de sua execução, mas ainda não obtivemos notícia de que tenha sido feita.

Sei que ontem Parlamentares desta Comissão foram ao Ministro Francisco

Weffort — quero dizer isso aqui de público, porque fui Relator daquela matéria, e na

época tive a promessa de sua execução —, e V.Exas. sabem que eu me senti, de

alguma maneira, comprometido, porque fui o porta-voz desse compromisso, mas as

coisas ainda não andaram. Se há recursos a mais, por que não executar aquilo que

já foi votado e solenemente comprometido aqui?

Votaremos a favor, Sr. Presidente, mas não poderia deixar de fazer este

registro. O Governo poderia ter resolvido o problema do cinema, no Orçamento

regular de 2002, e há ainda crédito especial que foi retirado daquela queda

generalizada que houve no final do ano, que passou um compromisso reiterado este

ano, ainda não executado, além da questões da fonte aqui apontadas pelo Deputado

Giovanni Queiroz.

 Votaremos a favor, feitas essas observações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência  inclusive é

testemunha de entendimentos feitos no ano passado por V.Exa., e também de

compromissos assumidos.

O Senador Amir Lando está aniversariando hoje. Esta Presidência e os

demais membros da Comissão desejam  felicidades a S.Exa., que tem tido excelente

convivência conosco, quer como Relator-Geral, quer como membro. Nossos votos

são de que este ano seja extremamente proveitoso para V.Exa. nas novas

empreitadas em que se lançar.

Com a palavra o nobre Senador Amir Lando.

O SR. SENADOR AMIR LANDO – Agradeço ao Presidente por essa

manifestação de carinho. E recebo com alegria os votos de todos os Srs.

Parlamentares aqui presentes.

Apenas esclareço que estamos aqui servindo ao Estado de Rondônia e ao

Brasil. Nesta Comissão, tivemos oportunidade de fazer grandes amigos, como é o

caso do Presidente Santos Filho, que não conhecia, mas na Relatoria e como
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membro do Comitê de Emendas deu importante contribuição para que pudéssemos

fazer um Orçamento transparente, limpo e que atendeu exclusivamente ao interesse

público.

Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão a matéria.

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, em votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Em votação no Senado Federal.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Item 3.

Projeto de Lei nº 7. Relator: nobre Senador Romero Jucá.

Não foram apresentadas emendas.

 O voto é favorável, nos termos propostos no projeto.

Em discussão a matéria.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, apenas registro que o

Projeto de Lei nº 6 se refere a crédito suplementar para a Companhia de Energia de

Boa Vista, Roraima, e é um remanejamento de rubrica dentro do próprio limite de

recursos da Companhia. Portanto, isso é apenas um ajuste técnico.

Não foram apresentadas emendas e o parecer é favorável.

 Peço, portanto, a sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em discussão a matéria.

(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação o Item 3 da pauta,

cujo parecer foi lido pelo Senador Romero Jucá.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do nobre Relator

permaneçam como se encontram.(Pausa.)

Aprovado.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Faço um apelo às Lideranças desta

Comissão, a V.Exa. e ao Líder do Governo no Congresso Nacional, Deputado

Ricardo Barros, no sentido de que esses créditos, votados e aprovados hoje, sejam

incluídos na pauta da sessão de hoje à tarde do Congresso Nacional, porque na

próxima semana não deveremos ter aqui atividade, e esses créditos são

importantes.

Essa obra de Roraima, por exemplo, estava em andamento e, por conta desse

ajuste técnico, teve de ser paralisada.

O montante é pequeno, por isso apelo aos meus colegas para que a

incluamos na pauta de hoje da sessão do Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ  – Achamos justo o apelo de V.Exa.

Em outros momentos, nós, da Oposição, também vamos precisar dessa inserção.

V.Exa., que foi Líder e é Vice-Líder do Governo, deve pressionar o Governo para

cumprir os compromissos assumidos, porque só o Deputado Ricardo Barros tem

sofrido as pressões que fazemos. V.Exa. também deve carregar esse peso, porque há

necessidade de que se cumpra o acordado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência se solidariza

com o nobre Deputado Giovanni Queiroz, porque é testemunha do trabalho

realizado pelo nobre Deputado Ricardo Barros, Líder do Governo nesta Comissão.

S.Exa. tem enfrentado uma peleia difícil. Por isso, referendamos esse apelo ao nobre

Líder do Governo no Senado Federal, para que some esforços com o Deputado

Ricardo Barros.

Como Presidente e Coordenador da bancada do PFL, é difícil assistir aos

apelos dramáticos que fazemos à bancada da Oposição, que, às vezes, colaborando

com o interesse nacional, soma esforços e deixa de usar aquilo que o Regimento da

Comissão permite para que o andamento dos trabalhos seja agilizado. Mas, depois,

os compromissos não são cumpridos. Realmente não é uma situação muito

agradável.

Faço esse apelo a V.Exa., nobre Senador Romero Jucá.
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Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Quero apenas informar à Comissão

que estamos empenhados no cumprimento de todos os acordos aqui feitos — são

compromissos assumidos. Lamentavelmente, ainda não tivemos neste ano liberação

de limites financeiros para execução orçamentária, mas teremos. Tenho certeza de

que todos os compromissos serão cumpridos e, para que isso ocorra, eu me

empenho diuturnamente nessa tarefa.

O Deputado João Coser pediu também que tramitasse em regime de urgência

um PDL referente ao Porto de Vitória, no Espírito Santo. Então, proponho que

coloquemos todas as matérias aprovadas nesta sessão em regime de urgência.

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

V.Exa.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, ficou acordado, então,

que as matérias aprovadas em consenso irão para a pauta da sessão de hoje do

Congresso Nacional.

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

Item 4 da pauta. Relator: Deputado Nelson Meurer.

Não foram apresentadas emendas e o parecer é favorável.

Solicito ao nobre Deputado Paulo Kobayashi que faça a leitura do parecer do

nobre Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, em face do exposto, o voto do Relator é pela autorização de

execução orçamentária, de acordo com os subtítulos recuperação e melhoramentos

da infra-estrutura portuária do Espírito Santo, exceto quanto à Concorrência 04, de

2000, na forma do decreto legislativo anexo.

Esse é o parecer, Sr. Presidente.

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

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Neste caso, o Tribunal de Contas

da União mandou arquivar o problema que existia em relação à Concorrência nº 1,

mas restam dúvidas quanto à Concorrência nº 4. O relatório exclui a liberação dos

recursos para essa concorrência.

Votamos com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Em votação a matéria.
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Os Srs. Deputados que concordam com o Relator permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

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

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Esta Presidência solicita ao nobre Deputado Virgílio Guimarães que assuma

a direção dos trabalhos, porque sou o Relator do próximo item.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Item 5, Subtítulo

18.544.1851.3451.0442 — construção e recuperação de obras de infra-estrutura

hídrica — Barragem de Poço do Marruá e adutoras, no Município de Patos, no

Estado do Piauí.

Relator: Deputado Santos Filho, a quem passo a palavra.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre autorização de execução orçamentária de

contratos relativos ao Subtítulo 18.544.0515.1851.0442 — construção e

recuperação de obras de infra-estrutura hídrica, construção de barragem do Poço

do Marruá, listado no Quadro VII, anexo à Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002.

Exame das informações remetidas pelo Tribunal de Contas da União, através

da Decisão nº 1.092/2001, do Tribunal de Contas da União, Plenário, o Tribunal

Pleno daquela Corte de Contas decidiu condicionar a continuidade da execução do

Contrato nº 002/2001 à celebração de termo aditivo, no qual se preveja que as

futuras alterações contratuais em que constem acréscimos de quantitativos devam

tomar como base os preços informados pelo Departamento de Obras contra as

Secas (DNOCS).

A COMDEPI, então, em atendimento a essa Decisão, celebrou, em 4 de

janeiro de 2002, com a Construtora OAS Ltda., o Primeiro Termo de Modificação do

Contrato nº 002/2001 — DEO (cópia anexa), que simplesmente repete a condição

estabelecida pelo TCU tornando-a parte integrante do contrato original. Com isso,

está materialmente sanada a única irregularidade grave detectada pelo TCU, não

mais se justificando a interrupção da execução da obra.

Voto do Relator:

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Contrato nº

002/2001 — DEO, da COMDEPI, no âmbito da dotação consignada no Orçamento

Fiscal da União de 2002 na classificação funcional-programática
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18.544.0515.1851.0442 — Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura

Hídrica — Construção da Barragem do Poço Marruá, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Em discussão o

parecer.

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Santos Filho,

logicamente que votaremos a favor do parecer, mas chamo a atenção de V.Exas.

para um fato. Temos duas unidades orçamentárias com o mesmo recurso previsto,

uma no Ministério da Integração Nacional e outra no Departamento Nacional de

Obras contra a Seca (DNOCS). São dois valores com funcionais programáticas

diferentes. A primeira, para a mesma finalidade, vetada pela LDO.

Então, estamos liberando essa do Sr. Relator que tem o final 0442, mas há

outra, no DNOCS, de 1 milhão e 980 mil, que tem o final 0022, que não está sendo

alvo do decreto legislativo de V.Exa., que libera a primeira, e não libera a que está

no outro órgão.

Não sei que procedimentos podemos adotar, até porque existe aí duplicidade

de recursos com o mesmo objetivo: construção da Barragem do Poço Marruá, no

Estado do Piauí, condicionado ao atendimento do art. 12 dessa lei; e a outra, de

igual forma, no Ministério da Integração, de 25 milhões e 520 mil, que é a que

V.Exa. relata.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Então, uma vai ficar independente,

porque, na realidade, Deputado, esse processo trata especificamente desse item.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Dessa funcional programática?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Exatamente, do Poço Marruá.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Mas há nos dois órgãos, no

DNOCS e no Ministério da Integração Nacional.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Estamos atendendo apenas a essa do

Poço Marruá, no DNOCS.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Então, é só 1 milhão e 980 mil.

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

Queiroz, o que está em pauta neste momento é exclusivamente o que versa o

decreto legislativo. Caso semelhante ocorreu quando votamos o item relativo ao

Porto do Espírito Santo e já havíamos votado outra no mesmo sentido. Isso causou

uma confusão.
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Pode-se ter uma mesma obra, mas o decreto legislativo se refere

especificamente a essa funcional programática, que está na ementa.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – O código aqui citado, de obras

com indícios de irregularidades, é do Ministério da Integração Nacional, a unidade

orçamentária é DNOCS, vinculado ao Ministério.

Então, está se liberando apenas o da unidade orçamentária DNOCS, que é só

1 milhão e 980 mil. E os 25 milhões e 520 mil?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Não está sendo questionado neste

momento.

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

Queiroz, essa parcela não está listada no Quadro VII.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Quero demonstrar, a fim de que o

Deputado Santos Filho entenda melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Peço, então, ao

Deputado Santos Filho que analise melhor o assunto. Vamos conceder um minuto

a S.Exa. para melhor refletir sobre o caso.

Não sei se V.Exa. se lembra, Deputado Giovanni Queiroz, mas tivemos o

mesmo problema em relação ao Porto de Vitória. Aprovamos no ano passado e

estamos aprovando hoje. Apesar de a obra ser a mesma, os contratos são

diferentes. Também há essa diferença nesse caso, mas sobre uma pesa a restrição

do Quadro VII e sobre a outra isso não acontece.

Vamos aguardar para saber o pensamento do Relator, mas para mim é isso.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, pela ordem. Tendo em

vista as dúvidas procedentes levantadas pelo nobre Deputado Giovanni Queiroz,

solicito a retirada de pauta desse processo, para analisá-lo novamente com a

assessoria.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Somos a favor, mas há erro

material que tem de ser corrigido, sob pena de a obra ser prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Com a palavra o

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

entendo que a identificação de indícios de irregularidades graves se faz no exame do

contrato. Evidentemente que o parecer do Tribunal de Contas se refere ao contrato

de aplicação da dotação de 1 milhão e 900 mil. É possível que os 25 milhões sejam

aplicados em outra parte da obra. E aí terá de haver novo contrato. Se na execução
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desse segundo contrato houver irregularidades graves, então o processo poderá

chegar à nossa Comissão.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – A exigência do Tribunal de Contas em

relação ao contrato foi cumprida. O Tribunal de Contas exigia que constasse do

contrato que todos os acréscimos seriam feitos dentro das normas do DNOCS. E

isso foi atendido.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Mas o Tribunal de

Contas aprovou esse parecer, tendo em vista o exame do contrato de aplicação da

dotação de 1 milhão e 900 mil. Para aplicar os 25 milhões haverá necessidade de

novo contrato.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Não se trata disso que levanta V.Exa.

Não é bem isso. Prefiro retirar o processo.

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

Carlos Konder Reis, meu ponto de vista é exatamente o de V.Exa., mas, como o

próprio Relator pediu mais tempo para analisar a matéria em profundidade, creio

que devemos acatar a sugestão de S.Exa.

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

produzi essa intervenção em homenagem ao nobre Relator.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Entendo, nobre Deputado, mas para

que não permaneça dúvida quanto ao questionamento feito pelo nobre Deputado

Giovanni Queiroz e como são obras eivadas de graves irregularidades apontadas

pelo TCU, embora a principal, no meu entendimento, tenha sido suprida, não custa

checarmos isso com a assessoria e trazer novamente o tema na próxima reunião.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Pela ordem, Sr. Presidente.

Se houver concordância do Plenário, sugiro ao Relator Santos Filho que, se a

resposta à consulta for pertinente, se apresente o parecer na sessão do Congresso

Nacional, para não retardar o andamento da solução dos problemas.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – De minha parte não há nenhuma

dificuldade. Não quero que amanhã voltemos a essa matéria. O problema é apenas

de interpretação. São recursos para a mesma finalidade em unidades

orçamentárias diferentes. Está-se liberando uma, e a outra, maior, está ficando

ainda sem liberação.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Por isso eu insisto, Sr. Presidente:

atendendo, vota-se em plenário. Senão, retira-se.
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O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, acatando a sugestão do

Deputado Paulo Kobayashi, havendo entendimento do nobre Deputado Giovanni,

nós podemos consultar a assessoria.

Esclarecida essa dúvida, submeteremos a matéria ao Congresso, e lá se fará

o esclarecimento.

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

se deixássemos para o final da pauta, daria tempo para isso?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Exato, nós passamos ao outro item da

pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Senão, prevalece a...

Vamos tentar a inversão?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Exato. Eu acho que não há

necessidade de tentar inversão. Esclarecidos pela assessoria, a matéria será

encaminhada ao Plenário. Caso contrário...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Existem muitas

discussões na pauta. Deputado Santos, não é uma coisa muito complicada;

podemos votar.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Não é.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Creio que se

invertêssemos a pauta, não...

Prefere retirar de pauta?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Não, não retire de pauta.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Inverte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Inversão. Talvez seja

viável, porque haverá outros assuntos. Eu próprio vou levantar uma discussão.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Exato. A Secretária está chamando a

assessoria, que nos prestará os esclarecimentos necessários. Depois passaremos ao

último item da pauta. Se houver solução que satisfaça o questionamento do nobre

Deputado Giovanni Queiroz, faremos isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Há concordância do

Plenário? Feita a inversão, o Item nº 5 passa para o final da pauta.

Passo a Presidência... V.Exa. precisará se reunir com a assessoria,

Deputado?

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Presidente, nós daremos

andamento ao último item da pauta e aguardaremos a palavra da assessoria.
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Se houver esclarecimento necessário que satisfaça...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – A pergunta que faço é

se V.Exa. vai precisar de se reunir com a assessoria.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Eu vou assumir a Presidência. Eu

assumo a Presidência, e voltamos a esse item posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Eu peço isso a V.Exa.,

porque, em relação ao item seguinte, eu vou levantar algumas questões.

Passo a Presidência ao nobre Deputado Santos Filho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Item nº 6 da pauta:

construção de anel rodoviário no Corredor Nordeste — Expresso em Fortaleza.

Relator: nobre Deputado Olavo Calheiros.

Como V.Exa. não se encontra presente, solicitamos ao nobre Deputado

Raimundo Gomes de Matos que faça a leitura do relatório.

Com a palavra S.Exa.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, no tocante à construção do anel rodoviário do Corredor Nordeste —

Expresso Fortaleza, o Relator, Deputado Olavo Calheiros, expressou-se da seguinte

maneira:

“Voto do Relator:

Como visto nas informações encaminhadas pelo

TCU, as irregularidades anteriormente constatadas foram

objetos de determinações. Não restam, assim, quaisquer

óbices à continuidade da execução da obra, conforme

deixou explícito aquele Tribunal por meio da Decisão

216,/2002-TCU-Plenário, que embasou este parecer.

Dessa forma, não há motivos que justifiquem a

permanência da aludida obra no Quadro VII anexo à lei

orçamentária 2002.

Em face do exposto, voto pela autorização da

execução da dotada consignada no Orçamento Fiscal da

União de 2002, na classificação funcional-programática

26.782.0235.5714.0003 — Construção de Anel Rodoviário

no Corredor Nordeste/Expresso em Fortaleza (Cond. ao

Atend. do art. 12 desta lei), na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.”
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Esse foi o voto do nobre Deputado Olavo Calheiros.

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

Com a palavra o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, a Bancada do

PT, sempre presente à Comissão de Orçamento, como é visível, está ausente porque

estamos realizando agora um seminário sobre a LDO.

Lá no Espaço Cultural estão reunidos técnicos — a economista Maria da

Conceição Tavares se deslocou do Rio de Janeiro até aqui —, e também se encontra

presente o nosso Líder da Bancada, Deputado Jorge Bittar.

  S.Exa. me pediu que o substituísse aqui, e uma das incumbências que

recebi foi a de pedir a retirada desse decreto legislativo, porque há uma série de

dúvidas. Confesso a V.Exa. que não estava preparado para assumir essa

incumbência, mas ele me disse que haveria uma série de dúvidas a respeito desse

decreto legislativo. Como teremos sessão, eu quero deixar até em aberto, se for o

caso, a sua inclusão, porque não sou capaz de dizer a V.Exa. quais os

questionamentos e não estou muito abalizado para pedir ao Relator, que também

não se encontra presente, que esclareça os pontos obscuros.

O que eu posso fazer é adiantar ao Líder do Governo, se ele achar que é o

caso, que farei, em separado, requerimento de urgência. Se houver entendimento,

creio que poderei participar, mas apenas cumpro a missão que me foi confiada pelo

Líder: pedir a retirada sem prejuízo de analisá-la em outro momento.

Nossa bancada, os Deputados Pimentel e Jorge Bittar levantaram algumas

questões, mas todos se encontram agora no seminário, para o qual me deslocarei

daqui a pouco.

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

o nobre Deputado Olavo Calheiros, Relator da matéria, acaba de chegar. Talvez

S.Exa. possa prestar algum esclarecimento. Na seqüência, o nobre Deputado

Virgílio Guimarães levantou também o questionamento em relação ao Líder do

Governo. No momento, o Deputado Paulo Kobayashi, que responde pela Liderança

do Governo, poderia também emitir sua opinião.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, eu quero opinar

exatamente na linha da solicitação do Líder do PT, em exercício nesta Comissão.

S.Exa. deixou claro que está pedindo a retirada da matéria porque a análise está

sendo feita pela assessoria e pelo Líder, que neste momento está ocupado, mas está
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abrindo a possibilidade de deixá-la seguir para a sessão definitiva em plenário,

como ocorreu com a questão anterior.

Eu opino nesse sentido, porque o Relator Olavo Calheiros poderá depois

esclarecer ao próprio Líder que solicitou a retirada de pauta agora. Ele permite que

se vá até a tarde. E ganham tempo tanto a bancada do Ceará quanto o Relator

Olavo Calheiros, para dialogar com o próprio Líder, que tem questionamentos a

fazer.

Em sendo possível esse acordo, será votado de uma só vez pelo Plenário do

Congresso Nacional.

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

Relator, Deputado Olavo Calheiros.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS – Entendo perfeitamente a

preocupação do Deputado Virgílio Guimarães em pedir maiores esclarecimentos,

mas posso assegurar a V.Exa., Sr. Presidente, que, pelo relatório do Ministro Iram

Saraiva, que esclarece todas as dúvidas que pairavam sobre possíveis

irregularidades nessa obra, não há motivo nenhum para isso. Eu fiz o voto e o

relatório com tranqüilidade, porque todos os pontos foram sobejamente

esclarecidos.

Posso assegurar a esta Comissão que o relatório do Sr. Ministro é

consistente, porque analisa todos os detalhes, sob todos os ângulos, da suposta

irregularidade. Esta Casa pode ficar tranqüila de que sobre essa obra não paira

mais nenhuma suspeita de irregularidade.

Este é o meu voto e é o voto que recomendo à Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – A Presidência questiona o

nobre Deputado Giovanni Queiroz se deseja fazer uso da palavra. Há pedido de

retirada, do nobre Deputado Virgílio Guimarães, mas concedo a palavra a V.Exa.

para discutir.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Se ele vai retirar, não é preciso.

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

Guimarães abriu a possibilidade, nobre Deputado Giovanni Queiroz, de que a

matéria também possa subir ao plenário para discussão. Eu deixo à consideração

de V.Exa.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Eu só quero fazer uma

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

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Nobre Deputado Olavo Calheiros,

esse pessoal do Tribunal de Contas está brincando conosco, não é? Eu não vou

votar contra, porque acho que a responsabilidade é do Tribunal. Nós temos de

arrochar é o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas virou brincadeira de mau

gosto — porque brincar é até gostoso.

Olhem só como o Tribunal se justifica:

“A primeira irregularidade grave constatada foi

pertinente às alterações indevidas no projeto básico. Sobre

este fato, o relatório do Ministro Iram Saraiva dispôs que

não caberia ao TCU mais que, além de alertar para os

fatos verificados, como já o fez, deixá-los aqui

devidamente registrados."

Não. Se houver irregularidade grave, alterações indevidas ao projeto, tem de

meter na cadeia, ou deve ser aberto algum processo contra quem cometeu

irregularidade. Não pode ser só assim.

Ele diz:

"A outra irregularidade constatada foi a utilização

de licitações em modalidades inadequadas para a

contratação de obras de arte especiais. Ao invés de terem

sido efetuadas concorrências, foram realizadas tomadas

de preço."

Em sua defesa, a Prefeitura disse que não houve perda de recursos públicos.

E fica por isso mesmo. Ora, se diz que deveria ser concorrência pública e não

tomada de preço, teria de ser concorrência pública. Portanto, a irregularidade não

foi sanada. O problema é que a obra foi tocada sob a forma de concorrência pública.

Tenho muitos amigos no Ceará e a matéria é relatada por um alagoano.

Como vou votar contra o Nordeste? Na minha opinião, o Tribunal precisa ter mais

responsabilidade e dizer: mandamos abrir inquérito no processo tal, o Ministério

Público do Tribunal de Contas já está providenciando questionamento legal das

ações praticadas pelos que tinham responsabilidade de licitação.

É preciso algo mais, senão isso aqui vai virar a casa-da-mãe-joana, onde

todos entram, fazem o que querem, quebram o que querem, aprontam, e fica por

isso mesmo.
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O relatório do Senador Iram Saraiva, na minha opinião, deixa muito a

desejar, mas não vou votar contra o Ceará.

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

nobre Deputado Giovanni Queiroz e manifesta-se solidária com a posição de S.Exa.

Nós havíamos discutido muito, quando nos reunimos com as coordenações de

bancada, a respeito do parecer do Tribunal de Contas, que tem vindo sempre para

cá praticamente sem dizer nada e transferindo, pura e simplesmente, a

responsabilidade para a Comissão de Orçamento, quando a responsabilidade maior

deve ser deles. Nós temos nos pautado nos relatórios que vêm do TCU, e eles,

muitas vezes, nos deixam em posição bastante desagradável.

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Faço um apelo ao Deputado

Virgílio Guimarães, uma vez que o Deputado Giovanni Queiroz expôs claramente

sua posição. É muito importante para a cidade de Fortaleza o seguimento dessa

obra.

Peço ao Deputado Virgílio Guimarães e a todos os pares que votem com o

Relator, Deputado Olavo Calheiros, visto que, para Fortaleza, é importante o

seguimento de importante obra, que hoje, com certeza, está parada e atrapalhando

muito a cidade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência transfere o

apelo do nobre colega a V.Exa., Deputado Virgílio Guimarães: se seria possível a

decisão aqui.

V.Exa. apresentou uma posição de bancada. Entendo a sua dificuldade, mas

fica também o apelo da bancada do Ceará para que V.Exa. possa dar seguimento a

esse processo, ou então, em última hipótese, enviá-lo ao Plenário. Certamente, na

reunião do Congresso, os demais companheiros da bancada de V.Exa. poderão

estar presentes.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Sr. Presidente, se V.Exa. e o

Deputado Virgílio Guimarães concordarem, quero apresentar um adendo, seguindo

a argumentação do nosso colega cearense, coordenador da bancada do Ceará.

Na medida em que se vai votar à tarde no plenário, qualquer dúvida maior,

por parte do Líder do PT, que não esteve presente, pode ser resolvida lá. Qualquer
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dúvida não atendida poderá ser sanada lá. Então, nada obsta que se vote aqui, até

porque lá estará condicionada a uma concordância de S.Exa. também, que não está

presente.

Ao mesmo tempo, o parecer do nobre Relator Olavo Calheiros deixa claro, no

segundo item do substitutivo que apresenta, que o Tribunal de Contas da União

terá de acompanhar toda a execução financeira da obra e remeter todos os dados a

esta Comissão Mista de Orçamento. Assim, poderemos ficar tranqüilos, pelo menos

em relação ao acompanhamento da execução da obra.

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

Deputado Virgílio Guimarães.

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

sugestão. Para mim é melhor, porque não acho muito confortável o que eu fiz aqui:

levantar questionamentos sobre os quais não estou inteirado. A rigor, a Comissão

existe para isto: levantar dúvidas, se houver, e o Relator esclarecê-las ou não. Eu

fiquei apenas com uma missão, sob esse ponto de vista, espinhosa.

Diante desse entendimento, vamos aprovar sem compromisso nosso com o

Plenário. Lá será outra conversa. Lá estarão o Líder Márcio Bittar e a assessoria

com os questionamentos feitos. Daí poderemos levantar a questão, e ela será

esclarecida ou não. O nobre Relator estará lá, seguramente, atendendo então aos

apelos feitos.

Votaremos, deixando claro o seguinte: sem compromisso da bancada do PT

com qualquer posicionamento que seja, no que se refere ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Com a minha abstenção, por

razões óbvias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Sim, com a posição já

exposta pelo Líder Virgílio Guimarães e sem o comprometimento de que não possa,

no plenário, o coordenador da bancada aqui tomar outras posições.

Com a palavra o nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, rogo

a V.Exa. que conste da ata o meu voto, de acordo com o do Deputado Virgílio

Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Pela abstenção, nobre

Deputado.

Registro as abstenções dos nobres Deputados Virgílio Guimarães e Antônio

Carlos Konder Reis.

Em votação no Senado da República.

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

encontram. (Pausa.)

Aprovado.

A Presidência comunica ao Plenário que foram prestados esclarecimentos ao

questionamento — procedente — levantado pelo Deputado Giovanni Queiroz, em

relação ao item nº 5. Na realidade, tratou-se muito mais de erro técnico de

encaminhamento para cá, já solucionado pela assessoria junto ao nobre Deputado

Giovanni Queiroz. Estamos alterando apenas a redação, tanto do nosso voto como,

principalmente... Fica normalmente esclarecido o problema das duas funções

programáticas. Fica condicionado.

A ementa passa a ser:

"Autoriza a execução de contratos relativos à

dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para

2002 no Subtítulo18.544.0515.1851.0442  — Construção

e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica —

Construção da Barragem do Poço Marruá, no Estado do

Piauí, condicionada ao atendimento do art. 12 desta lei, e

nº 18.544.0515.3451.002 — construção da Barragem do

Poço do Marruá, no Estado do Piauí, condicionada ao

atendimento do art. 12 desta lei."

Informaremos ainda cada unidade orçamentária especificadamente.

Está atendido, nobre Deputado Giovanni Queiroz?

Também vamos alterar o art. 1º. Vamos apontar as duas funções

programáticas também com o número do contrato: 002, de 2001, do DO.

Esclarecidas as dúvidas, vamos à votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Deputados que concordam com o parecer permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Em votação no Senado da República.

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

encontram. (Pausa.)

Essas matérias decididas hoje irão ainda à sessão do Congresso no período

da tarde, resguardado apenas, quanto ao item nº 6, o posicionamento do PT,

através do seu coordenador no momento, Deputado Virgílio Guimarães.

Está encerrada a presente reunião...

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

pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – São duas questões não muito

complicadas, mas estou encaminhando também aquele pedido do Líder Jorge

Bittar, a respeito do prazo para emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A próxima semana será sabidamente prejudicada pela existência de feriado

— no meio da semana. Então, a questão que levantamos é um requerimento a

V.Exa. no sentido de se prorrogar o prazo para apresentação de emendas à LDO por

uma semana. Essa é a primeira questão.

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

V.Exa. Sua observação é extremamente procedente, porque a próxima semana será

atípica, com o feriado de 1º de maio. Esta Presidência prorroga o prazo para

apresentação de emendas para 13 de maio.

Agora, teremos de submeter a matéria à apreciação do Plenário.

Submeto ao Plenário a proposta do nobre Deputado Virgílio Guimarães, para

que o prazo de apresentação de emenda para a LDO seja prorrogado do dia 6 para o

dia 13 de maio, tendo em vista o feriado da próxima semana, o que pode impedir

que muitos dos nossos colegas apresentem emendas.

Em apreciação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se acham.

(Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em apreciação no Senado da República a proposta do nobre Deputado

Virgílio Guimarães.
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Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam como se acham.

(Pausa.)

Aprovada.

Com a palavra o nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

nobre Deputado Heinze, que está à Mesa, veio até a minha bancada saber se um

projeto que abre crédito extraordinário de 124 milhões para atender aos graves

prejuízos que os Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul

sofreram e continuam a sofrer estava na Ordem do Dia de hoje. Informei a S.Exa.

que não.

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

nem está na Ordem do Dia, porque o prazo para apresentação de emendas foi

concluído na última sexta-feira e há 33 emendas.

O nobre Relator, Deputado José Priante, ainda não apresentou seu relatório,

que é de extrema importância. Eu estava dizendo inclusive ao Deputado que esta

Presidência não o colocou na pauta porque não temos sequer o relatório.

Faço um apelo ao nobre Deputado José Priante para que o conclua o mais

rápido possível. É um problema que vem afligindo principalmente os Estados de

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, com intensidade nunca vista em nossa

região.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado.

Quero juntar o meu apelo ao de V.Exa., para que o Relator, no mais breve espaço

possível, na próxima segunda-feira, dia 29, conclua o seu relatório, pois os

Senadores e Deputados de Santa Catarina terão reunião na cidade de São Miguel

d’Oeste — a situação do oeste catarinense é desesperadora. Que na próxima

semana possamos votar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Esta Presidência tomará

providências o mais rápido possível e apelará pessoalmente ao nobre Deputado

José Priante.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Vamos ver se

conseguimos votar na Câmara, na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Se houver sessão, sim, nobre

Deputado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – A informação que

tenho é a de que haverá sessão deliberativa na próxima terça-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Sim, ontem o Presidente

Aécio Neves fez essa comunicação em plenário. Se tivermos número, teremos de

abrir novamente a pauta com a assinatura de presença nesta Comissão. Está

convocada sessão para as 14h30min.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado a

V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – O nobre Deputado Virgílio

Guimarães quer levantar uma segunda questão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – É uma questão mais simples.

Há orientação de V.Exa. nesse sentido. Seguramente, é uma preocupação minha e

do Deputado João Magno no sentido de corrigir um equívoco que acabei cometendo

em emenda por mim redigida. Fui responsável por um pequeno equívoco e gostaria

de saber como corrigi-lo. Diz respeito a projeto de crédito extraordinário para

atender aos efeitos das enchentes ocorridas em Minas Gerais. E o projeto já foi

enviado.

O prazo de emendas encerrou-se na terça-feira, e no projeto há um pequeno

problema, porque se refere às regiões norte e nordeste de Minas. De acordo com o

IBGE, não há nordeste de Minas. Isso não existe. Teoricamente, nordeste de Minas

seria Mucuri, Jequitinhonha, acredito eu. Oficialmente, não existe essa região.

Houve, mais ao final, uma catástrofe maior num pedaço da região do Rio Doce.

O Deputado João Magno desenvolve grande trabalho em Mucuri e Rio Doce

— S.Exa. é oriundo dessa região. Então, por azar, eu fiquei responsável pela

redação e pulei a palavra Mucuri. Para corrigir um problema, criei outro.

Teoricamente, no nordeste está incluído Mucuri. Daí, a emenda ficou pior que o

soneto. Parece que estou incluindo Rio Doce e retirando Mucuri.

Minha intenção não era essa, mas colocar os nomes oficiais, de acordo com

as especificações do IBGE. Então, coloquei região norte, Jequitinhonha, Rio Doce e

deveria ter Mucuri. Pulei. Como eu faço? Mando errata? Peço ao Relator que

corrija? Realmente ficou desagradável e, de público, eu me penitencio.

O Deputado João Magno, que representa bem a região, assinou

inadvertidamente o termo. Então, estou registrando o meu equívoco, de público, e

pedindo orientação.

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

está justificado com o Deputado João Magno.
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Vamos ver se a Presidência consegue encontrar alguma solução. Tenho

impressão de que essa emenda deve ter sido apresentada ao PL que exatamente

fazia um apelo, juntamente com o Deputado Antônio Carlos Konder Reis, ao nosso

colega Relator.

Solicito ao nobre Deputado Virgílio Guimarães que encaminhe expediente à

Mesa nominando a emenda e pedindo alguma solução para a errata. E nós, então, a

encaminharemos ao Relator da matéria, para que possa corrigi-la. Do contrário,

V.Exa. contribuirá para o não-retorno do Deputado João Magno, o que deixaria

muito triste esta Casa.

Está encerrada a presente sessão.


