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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Carlos Konder Reis) – Não havendo

número regimental para abertura da presente reunião, adio seu início para as 18h30.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Nabor Júnior) – Havendo número regimental,

declaro aberta a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

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

nº 11, de 2002.

Aviso.

Prazo  para abertura de emendas de subtítulo.

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

“c” da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, está aberto o prazo de 8 a

15 de maio, oito 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 – Construção do Açude Algodão II, no Estado do Piauí, cujo Relator é o

Deputado Saulo Pedrosa.

A comunicação formal do prazo de emenda será encaminhada aos gabinetes

parlamentares via escaninho.

Tendo em vista que não foi obtido quorum na representação do Senado

Federal, declaro suspensa a presente sessão e convoco sua continuação para o dia

09 de maio, às 10 horas.

Está suspensa a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Havendo número

regimental, declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias

constantes na Pauta nº 11, de 2002.

O quorum regimental para o início da Ordem do Dia ainda não foi alcançado,

porque falta a presença de dois Srs. Senadores.

(Intervenção inaudível.)

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

regimental.

Passa-se à leitura do Expediente.

I) Correspondência interna recebida.

Expedientes encaminhando justificativas de faltas às reuniões de Comissão

deferidos pela Presidência:

Expediente do Sr. Senador Nabor Júnior, de 26 de abril, comunicando sua

ausência nos dias 16 e 30 de abril.

Ofício nº 54, de 30 de abril, do Sr. Senador Benício Sampaio, comunicando

sua ausência no dia 30 de abril.

Ofício nº 203, do gabinete do Sr. Deputado Santos Filho, comunicando sua

ausência nos dias 2 a 13 de maio.

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das

Lideranças Partidárias com assento na Comissão:

1) Ofício nº 415, de 23 de abril de 2002, do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL, indicando o Sr. Deputado Santos Filho, em substituição ao Sr.

Deputado José Carlos Aleluia.

Informo que a substituição do Deputado Santos Filho, no Colegiado de

Representantes das Lideranças Partidárias, realizar-se-á após a eleição da nova

Mesa desta Comissão.

 II) Correspondência externa recebida:

1) Ofício nº 2.105, de 22 de abril de 2002, do Secretário do Ministério da

Defesa, Sr. José Augusto Varanda, solicitando a indicação de um representante

desta Comissão para participar do Seminário sobre Economia e Gestão de Recursos

de Defesa, no período de 6 a 10 de maio.

Informo que foi indicado consultor da Consultoria de Orçamentos,

Fiscalização e Controle do Senado Federal para participar do Seminário.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos  e Fiscalização
Número: 0391/02 Data: 09/05/02

2

2) Ofício nº 276, de 26 de abril de 2002, do Presidente do Banco do Nordeste

do Brasil, Sr. Byron Costa de Queiroz, comunicando o resultado da operação de

capitalização efetivada, por meio da qual a União subscreveu e integralizou, como

parte do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais.

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

Ministro Humberto Souto:

1) 872, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 422/2002, sobre

auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no

corredor fronteira norte/BR-156/AP—Ferreira

Gomes/Oiapoque/Fronteira Guiana Francesa.

2) 882, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 421/2002, sobre

auditoria realizada em obra de construção de trechos rodoviários no

corredor oeste-norte da BR-319/AM.

3) 891, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 420/2002, sobre

auditoria realizada na Secretaria de Infra-Estrutura, do Estado de

Alagoas.

4) 894, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 407/2002, sobre

auditoria realizada nas obras de duplicação da BR-116 (Fortaleza—

Pacajus/ CE).

5) 907, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 417/2002, sobre

auditoria realizada nas obras de construção de trechos rodoviários no

Corredor MERCOSUL/BR-282/SC, Florianópolis, divisa com a Argentina.

6) 915, de 24 de abril, encaminhando cópia do Acórdão nº 152/2002, sobre

auditoria realizada na Companhia de Desenvolvimento do Piauí —

COMDEPI.

7) 978, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 414/2002, sobre

auditoria operacional realizada no Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil — PETI.

8) 1.005, de 24 de abril, encaminhando cópia da Decisão nº 408/2002,

sobre auditoria operacional realizada em universidades federais.

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

indícios de irregularidades graves constantes do Quadro VII da Lei Orçamentária

para 2002) :

1) Aviso nº 7/ 2002-CN. Relator designado: Senador Nabor Júnior.

2) Aviso nº 18/2002-CN. Relator designado: Deputado Danilo de Castro.
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3)  Aviso nº 19/2002-CN. Relator designado: Deputado Anivaldo Vale.

4) Aviso nº 20/2002-CN. Relator designado: Deputado Pedro Novais.

5) Aviso nº 21/2002-CN. Relator designado: Deputado Jorge Khoury.

6) Aviso nº 22/2002-CN. Relator designado: Deputado Giovanni Queiroz.

7) Aviso nº 23/2002-CN. Relator designado: Senador Jonas Pinheiro.

8) Aviso nº 24/2002-CN. Relator designado: Deputado Santos Filho.

9) Aviso nº 25/2002-CN. Relator designado: Senador Moreira Mendes.

10)  Aviso nº 26/2002-CN. Relator designado: Deputado Nelson Meurer.

Havendo número regimental para deliberação, passamos à apreciação da ata

e do termo das seguintes reuniões:

1) Ata da 6ª reunião ordinária, em 23 e 25 de abril de 2002.

2) Termo de Reunião nº 2, referente à 7ª Reunião Ordinária.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata e do

termo, por terem sido distribuídos antecipadamente. (Pausa.)

Há concordância do Plenário.

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

Regimento Interno desta Comissão, declaro a ata e o termo aprovados.

Pauta nº 11.

I) Apreciação do relatório apresentado ao seguinte projeto de lei:

Item 1 (remanescente da Pauta nº 10/2002): Projeto de Lei nº 04/2002-CN,

que "abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito

suplementar no valor de 360 milhões de reais para reforço de dotações constantes do

Orçamento vigente”.

Relator, Senador Gilberto Mestrinho.

Não foram apresentadas emendas.

Para proferir o voto, peço ao Senador Nabor Júnior que substitua o Senador

Gilberto Mestrinho. V.Exa. tem a palavra.

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR – Vou ler o relatório, Sr. Presidente.

“Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

mediante a Mensagem nº 048, de 2002, do Congresso

Nacional, o Exmo. Sr. Presidente da República submete à

apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 004,

de 2002.

O Projeto de Lei objetiva abrir ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito
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suplementar no valor de 360 milhões. Os recursos serão

dirigidos ao Programa de Proteção da Amazônia, mais

especificamente para o Sistema de Vigilância da Amazônia

— SIVAM.”

E aqui é detalhada a aplicação do mencionado recurso.

O voto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, do Senador Gilberto

Mestrinho, a quem substituo nesta oportunidade, tem a seguinte redação:

“Diante do exposto, tendo em vista a

constitucionalidade, juridicidade, mérito e técnica

legislativa da proposição, somos pela aprovação do Projeto

de Lei nº 004, de 2002-CN, na forma encaminhada pelo

Poder Executivo.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Virgílio Guimarães) – Apresentado o

relatório, a matéria está em discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, o projeto abre crédito

suplementar para o Ministério da Defesa no valor de 360 milhões de reais para obra

que já está 75% concluída.

É claro que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos algumas restrições.

Mas pelo que foi exposto, para criar condições de controle do espaço aéreo — assim

imaginamos —, somos favoráveis.

É a nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Virgílio Guimarães) – Obrigado, Deputado

João Grandão.

A matéria continua em discussão.

O SR. SENADOR MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, apenas para

apresentar testemunho comum dos Estados beneficiados por obras do Projeto

SIVAM, afirmo que o projeto é de extrema relevância para a Amazônia. Sou de um

Estado amazônico, Rondônia. Relato que no meu Estado seguramente 95% ou

quase 98% das obras já estão concluídas.

Registro meu testemunho e, na condição de membro desta Comissão, voto

favoravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Virgílio Guimarães) – Obrigado, Senador

Moreira Mendes.

A matéria continua em discussão. (Pausa.)
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Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara do Deputados.

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

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria está aprovada.

II) Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias constantes

do Quadro VII da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002. Lei Orçamentária para

2002:

Item 2 (remanescente da Pauta nº 10, de 2002).

“Construção e recuperação das obras de infra-

estrutura hídrica/obras de infra-estrutura em Municípios

da Região do Baixo São Francisco (Canal de Xingó),

Sergipe.”

Relator, Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, posso fazer uma

sugestão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Como o Relator não está presente,

poderíamos inverter a pauta e passar para o próximo item. Assim que S.Exa.

chegar, voltaremos a este item.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não. Fomos

avisados que o Deputado Alberto Goldman saiu para conceder determinada

entrevista e já está retornando.

Com a palavra o nobre Relator, Deputado Alberto Goldman, que relatará o

Item nº 2 da pauta, sobre construção e recuperação de obras de infra-estrutura

hídrica.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, estamos tratando

da apreciação do Subtítulo nº 18.544.0515.1851.1326 — Construção e

Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica/obras de infra-estrutura em

Municípios da Região do Baixo São Francisco, o chamado Canal de Xingó.

Preliminarmente, informo aos membros da Comissão que foram constatadas

duas incorreções de índole formal no subtítulo e na classificação da obra objeto do
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mencionado projeto de decreto legislativo. As correções já foram incorporadas ao

parecer e estão em anexo.

Foi apresentada emenda com o louvável intuito de explicitar a necessidade de

evitar a repetição das situações que motivaram a inclusão do presente subtítulo no

Quadro VII da Lei Orçamentária de 2002.

Ressalto, porém, que os fatos inquinados são considerados irregulares pela

legislação vigente. O ordenamento jurídico pátrio veda a possibilidade de recursos

orçamentários serem aplicados em objetos distintos dos constante da Lei

Orçamentária anual.

A procedência de tal afirmação é demonstrada pelo fato de o Tribunal de

Contas da União ter-se baseado nas normas preexistentes para classificar os atos

praticados como irregulares. Assim, entendo desnecessária a inclusão do parágrafo

único na forma proposta pela emenda.

Por isso, meu voto é pela rejeição da emenda e pela aprovação do texto da

liberação dos recursos para o Canal de Xingo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – A matéria está em

discussão.

Com a palavra o nobre Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, analisamos a situação

e percebemos que há situações que causam dúvidas, mas podem ser reparadas. Foi

o que aconteceu no caso em questão. Primeiro, os recursos foram “desviados”, entre

aspas, e devolvidos. Não consideramos interessante que recursos destinados

especificamente para determinado fim sejam usados, por exemplo, para pagar

despesas administrativas. Trata-se de situação constrangedora.

Em função de o Tribunal ter feito recomendações, não obstaculizando a

questão da continuidade, o projeto pode ser aprovado, segundo nossa avaliação.

Mas é importante tomarmos alguns cuidados. Foi devolvido o dinheiro

anteriormente utilizado para fim não específico.

Feito o registro, o Partido dos Trabalhadores vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – A matéria continua em

discussão.

Com a palavra o Relator, Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, esclareço o motivo

pelo qual votamos favoravelmente à liberação do crédito para execução da obra.
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Houve de fato irregularidade formal: recursos destinados à obra foram

deslocados, por causa de várias questões administrativas, para a manutenção do

órgão público responsável, que, em certo momento, não dispunha mais de recursos

para sua manutenção. Assim, utilizou indevidamente os recursos destinados à

obra. Foi configurada irregularidade indiscutível, que não pode ser aceita. O

Tribunal, evidentemente, constatou tal fato.

É evidente que a irregularidade não diz respeito à execução da obra. Ao

contrário, repito: deixou de ser executada exatamente porque os recursos

destinados a ela foram desviados irregularmente para a manutenção do órgão.

No momento, estamos alocando recursos apenas e tão-somente para

investimentos na obra, a fim de dar continuidade àquilo que já deveria ter sido feito

antes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Obrigado, nobre

Relator.

A matéria continua em discussão. (Pausa.)

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

Passa-se à votação.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria está aprovada.

Passamos ao item 3 da pauta: melhoramento das instalações do Porto de

Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Relator, Deputado Jonival Lucas Junior.

Fomos informados de que o nobre Relator se encontra a caminho. Vamos

transferir a apreciação da matéria para o final da reunião.

Item 4: Petição nº 01/2001-CN, apresentada pelos Deputados João Caldas e

Givaldo Carimbão, tendo por objeto “representação de anulação e exclusão, e

respectivo adendo, de emendas coletivas apresentadas pela bancada de Alagoas ao

Orçamento Geral da União para 2002”.

Relator, Deputado Santos Filho.
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O Deputado Santos Filho não está presente. Também transferimos a matéria

para o final da pauta.

Item 5: Apreciação e avaliação do Estudo nº 05/2002, da Consultoria de

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, acerca da

‘publicidade das informações encaminhadas pelo Poder Judiciário sobre os

precatórios constantes da Lei Orçamentária".

Informo que o Item 5, da Pauta nº 11, de 2002, será submetido à apreciação

do Plenário da Comissão para que se avalie a oportunidade e a conveniência da

publicidade, por esta Comissão, das informações encaminhadas pelo Poder

Judiciário sobre os precatórios constantes da Lei Orçamentária. Não se trata de

projeto, mas de posicionamento da Comissão a respeito da oportunidade de se dar

publicidade às decisões do Poder Judiciário sobre os precatórios constantes da lei

orçamentária.

Houve manifestações de Parlamentares sobre o assunto, várias já

encaminhadas. Porém, como não há decisão da Comissão, é preciso que o Plenário

delibere. Destaco que há pedido no sentido de que a publicidade seja concedida.

Em discussão.

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, por todas as situações

citadas, trata-se de questão que, na nossa avaliação, já tem caráter público.

Evidentemente, por analogia, dentro do procedimento judicial, algumas

questões são segredos de Justiça e, portanto, não são públicas. Não vemos nenhum

problema no tema, porque o estudo mostra com clareza que há caráter público. Não

vejo nenhum óbice na matéria.

O Partido dos Trabalhadores tem posição favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Obrigado, Deputado.

Continua em discussão. (Pausa.)

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

Em votação o estudo apresentado pela Consultoria que indica posição

favorável à publicidade, pelos Srs. Deputados que solicitarem, das referidas

decisões.

Em votação o Estudo nº 05, de 2002, elaborado pela Consultoria de

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que recomenda o

fornecimento para os Parlamentares de informações relativas aos precatórios

consignados na Lei Orçamentária anual.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos  e Fiscalização
Número: 0391/02 Data: 09/05/02

9

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria está aprovada na Comissão.

Voltamos ao Item 3 da pauta: melhoramento das instalações do Porto de

Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Relator, Deputado Jonival Lucas Junior.

Não foram apresentadas emendas.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR – Sr. Presidente, peço

permissão para ler apenas o voto.

Voto:

Como visto nas informações encaminhadas pelo TCU, foi sanada a

irregularidade anteriormente observada. Não restam, assim, quaisquer óbices à

continuidade da execução da obra, conforme deixou explícito aquele Tribunal por

meio da Decisão nº 072/2002-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 de 2002.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução da dotação

consignada no Orçamento Fiscal da União de 2002 na classificação funcional-

programática 26.784.0235.5864.0024 — Melhoramento das Instalações do Porto de

Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (condicionada ao atendimento do art. 12

desta lei), na forma do projeto de decreto legislativo em anexo.

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

Com a palavra o nobre Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, o Item 3 não é

diferente do Item 2. Ambos versam sobre recursos utilizados para pagar as ações

trabalhistas.

Sabemos que, dentro do pressuposto jurídico, o crédito trabalhista precede

qualquer tipo de crédito em situações de falência e assim por diante. Os

trabalhadores, então, por analogia, não poderiam ficar sem receber o que lhes é de

direito.
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É outra situação, embora exista parecer favorável por parte do Tribunal em

função da irregularidade. Na verdade, trata-se de irregularidade, porque o dinheiro

foi desviado do seu objeto para pagar ações trabalhistas. Como foi feito o

ressarcimento em tempo devido, o TCU entendeu que as irregularidades foram

sanadas.

O Partido dos Trabalhadores vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Obrigado, Deputado

João Grandão.

A matéria continua em discussão. (Pausa.)

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

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria foi aprovada na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização.

Item 4. Não estando presente o nobre Relator, Deputado Santos Filho, e

também como está sinalizado no aviso eletrônico que já foi iniciada a Ordem do Dia

da Câmara dos Deputados, não colocaremos em votação a matéria.

Algum dos Srs. Parlamentares quer fazer alguma observação?

Vou encerrar a presente sessão, mas antes convoco reunião de audiência

pública  para terça-feira, às 13h30min, sobre o Subtítulo TRT de São Paulo. São

aquelas obras que constam do Quadro VII da Lei Orçamentária.

Aviso aos membros da Comissão que, caso seja constituída a nova

composição da Comissão Mista de Orçamento, ou seja, se no dia de hoje ou

amanhã for anunciada a nova constituição pela Presidência do Senado, será

enviada aos gabinetes convocação de reunião ordinária para a próxima terça-feira,

na qual será eleita a nova Mesa da Comissão. A convocação, caso feita, será para a

próxima terça-feira às 18h. Faço tais observações, uma vez que a convocação

depende da nova composição, que, evidentemente, só poderá ser elaborada pela

Presidência do Senado Federal.

Com a palavra o Deputado João Grandão.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, a respeito da reunião

da terça-feira às 13h30, fico preocupado com a questão do horário. Com certeza, a

reunião contará com a presença de poucos Deputados, que não têm condições de

comparecer à Casa no referido horário, apesar da relevância do assunto a ser

tratado. Evidentemente, a Mesa e a assessoria devem ter motivos suficientes para

convocar a reunião para as 13h30. Não pretendo causar nenhum tipo de

constrangimento, apenas registro que no horário em questão há possibilidade de

esvaziamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – A justificativa do

horário se prende à importância de que a reunião conte com a presença dos Srs.

Deputados.

A sugestão da audiência pública, bem como do horário, foi feita pelo Líder da

bancada do PT, Deputado Jorge Bittar. S.Exa. incluiu nove convidados. Como às

16h, normalmente, começa de fato a Ordem do Dia, a preocupação foi que todos

fossem ouvidos antes do encerramento da reunião da Comissão.

A preocupação com o horário foi segundo o entendimento de que, pela

natureza polêmica da matéria — como ocorreu em outras ocasiões —, haverá

esforço de todos para que, impreterivelmente, às 14h, comece a audiência.

Gastaremos a primeira meia hora para compor a Mesa e para os trabalhos

preliminares que acabam tomando tempo.

A intenção é que, de fato, a Comissão consiga compactar a reunião de

audiência pública em duas horas, das 14h às 16h. São muitos os convidados e os

debates bastante polêmicos, como é de conhecimento de V.Exa.

Não sei se V.Exa. tem alguma outra sugestão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Não, Sr. Presidente, não tinha

conhecimento de que o horário das 13h30 foi sugerido pelo Deputado Jorge Bittar.

Se tivesse, estou sendo bem sincero, talvez apresentasse o questionamento à

bancada, uma vez que estou sendo incoerente com a posição por ela acatada.

Sendo assim, como partidário que sou, retiro a manifestação em função de

ter partido da bancada do Partido dos Trabalhadores a proposta.

Registro a minha opinião particular, que, evidentemente, discutiremos

posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Se V.Exa. tiver outro

questionamento, submeteremos aos demais Parlamentares.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos  e Fiscalização
Número: 0391/02 Data: 09/05/02

12

Parece-me sensata a proposta, mais do que pelo seu autor, pela

fundamentação apresentada, que é grande o número de convidados.

V.Exa. gostaria de conhecer o teor da sugestão?

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Não há necessidade, Sr. Presidente.

Solicito que minha manifestação não seja registrada como opinião de

bancada, mas como juízo próprio em relação ao horário das 13h30, devido a

experiências anteriores. O assunto é polêmico. Tomara que tenhamos bastante

público.

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

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

face de intervenção do nobre Deputado João Grandão, manifestarei minha opinião.

Considero a decisão da Presidência um pouco temerária, para não dizer

muito. Na próxima terça-feira, às 13h30, os convidados certamente comparecerão,

mas o Plenário da Comissão não sabemos. Falo com a maior liberdade e

tranqüilidade, porque eu chego em Brasília aos domingos. Mas a observação do

nobre Deputado João Grandão é procedente. Pode ocorrer que importante audiência

pública, cuja convocação foi de iniciativa do nobre Deputado Jorge Bittar, contribua

para o descrédito do Congresso Nacional, se comparecerem todos os convidados e

apenas três ou quatro Parlamentares.

Registro minha manifestação favorável à observação do nobre Deputado João

Grandão.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Em face das

manifestações, é preciso consultar o Deputado Jorge Bittar. Peço que S.Exa.

compareça a este Plenário.

Há a idéia de que o ideal seria marcar a audiência para quarta-feira, dia em

que, pela manhã, há outras Comissões funcionando. No entanto, o assunto em

debate é chamativo. Provavelmente, muitos membros desta Comissão só tomarão

conhecimento do evento depois da sua realização e, com certeza, haverá algum tipo

de reclamação.

No exercício desta Presidência, partilho da preocupação manifestada pelos

dois Deputados.

Para facilitar a formação do ponto de vista da Comissão, lerei os dois

requerimentos.
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O primeiro requerimento, de autoria do Deputado Alberto Goldman, convida

o Ministro Almir Pazzianotto Pinto, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o

Juiz Francisco Antonio de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da

2ª Região, César Augusto Gilii, Diretor Administrativo do Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região, que já esteve aqui várias vezes, o Dr. Rubens Approbato

Machado, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que

também já esteve nesta Comissão discutindo o assunto, o Dr. Valter Uzzo,

Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e o Dr.

Joaquim Andrade Filho, engenheiro master e coordenador da equipe de engenharia

do Banco do Brasil, que também já compareceu a reunião específica da Mesa.

Esclareço que ambos requerimentos foram aprovados no dia 20 de março.

Passo a ler o seguinte requerimento, apresentado pelo nobre Deputado Jorge

Bittar:

“Dirijo-me a V.Exa. para solicitar, nos termos

regimentais, que sejam convidados a esta Comissão

representantes do TCU, 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. Lembro que logo teremos que decidir

na Comissão se será ou não autorizada a liberação de

dotações do orçamento a essa obra.”

Os dois requerimentos são coincidentes, exceto no que se refere ao TCU.

Mencionei nove, mas na verdade são sete convidados: o Ministro Almir Pazzianotto,

o Juiz Francisco Antonio de Oliveira, o Sr. César Augusto Gilii, o Dr. Rubens

Approbato, o Dr. Valter Uzzo, o Dr. Joaquim de Andrade Filho e mais um

representante do TCU.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Houve o convite, mas

se houver necessidade há tempo útil para alterações. Comunicamos à assessoria

que foi feito o convite. Mas a marcação da audiência pública não tinha sido

aprovada nesta Comissão. Se o Plenário entender que a data não é adequada,

refaremos o convite.

Deputado Jorge Bittar, gostaríamos de ouvir sua opinião. Houve

manifestação de vários Parlamentares, alguns já se retiraram, sobre a conveniência
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de transferirmos a data da audiência pública a respeito do TRT de São Paulo — o

Deputado João Grandão se manifestou, respeitando a sua indicação, naturalmente,

e também o Deputado Antônio Carlos Konder Reis —, que foi aprovada hoje para

ser realizada terça-feira.

Grande parte dos membros desta Casa, em ano eleitoral, só tomarão

conhecimento da audiência após o evento. Por isso, poderemos ter não só a

audiência esvaziada, como também reclamações de membros da Comissão a

respeito da data escolhida. Ou seja, terça-feira, às 13h30, de qualquer maneira,

seria ruim. Porém, se a reunião fosse marcada com antecedência, pelo menos

haveria maior comparecimento por parte dos Srs. Parlamentares. Mas aprovar na

quinta-feira a realização de reunião para terça-feira agravará o problema.

Consultamos V.Exa. a respeito de outra alternativa, que é marcar a reunião

para quarta-feira, data também com problemas, porque as demais Comissões

sobrecarregam muito os trabalhos da Casa.

Gostaríamos que V.Exa. opinasse a respeito da questão.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, primeiro agradeço a

V.Exa. a oportunidade de emitir minha opinião, de esclarecer as circunstâncias em

que marcamos a audiência.

V.Exa. sabe que se trata de problema que vem sendo protelado desde a época

da aprovação do Orçamento no ano passado. Houve controvérsia sobre crédito

orçamentário para a continuidade e conclusão das obras do TRT de São Paulo,

tendo em vista toda a história que envolve a construção daquele prédio. Houvemos

por bem, na ocasião, excluir tal crédito do Orçamento, por se tratar de matéria

extremamente polêmica e pouco debatida por nós, mas com o compromisso de, com

a máxima urgência, realizar o debate sobre o assunto para que pudéssemos tomar

alguma decisão já no final do semestre, mas nada foi feito.

Quando fui procurado pelo Presidente do TRT, na semana passada, tive que

dar toda razão a S.Exa. no sentido de que nós, de alguma maneira, até agora não

havíamos cumprido o compromisso de promover o debate. A deliberação é da

consciência de cada Parlamentar, mas temos obrigação de promover a discussão,

ouvindo todas as parte envolvidas.

S.Exa. me expôs condições precárias em que se encontram as instalações do

TRT de São Paulo. Alguns prédios já deveriam ter sido interditados nos locais em

que funcionam as Juntas de Conciliação e Julgamento. Enfim, a dramática
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situação envolve milhares — talvez até milhões — de trabalhadores e pequenos

empresários que têm ações correndo na Justiça de São Paulo.

Evidentemente, fui sensível, e também outros Parlamentares já estavam

mobilizados em torno da questão. Apenas fui uma espécie de veículo, já que havia

sido um dos autores do requerimento solicitando audiência pública na Casa. Ouvi o

Presidente da Comissão, Senador Carlos Bezerra, que me autorizou ajustar a data

para a audiência.

O que tenho a acrescentar é que, na ocasião, marcamos a audiência com o

compromisso de que o pessoal do TRT convidasse todas as demais pessoas

envolvidas. A essa altura do campeonato, todos já estão convidados para a

audiência.

Há prejuízo para os Parlamentares, na medida em que boa parte deles não

têm informação sobre a data precisa da audiência. E há outro problema, de

universo menor, não há dúvida, de acertar a agenda para que todos os convidados

possam estar presentes e para que tenhamos acesso a informações amplas, com o

painel claro de todos os problemas que envolvem a conclusão ou não da obra do

TRT.

Diante do quadro apresentado, temos duas saídas: ou transferimos a reunião

para quarta-feira à tarde ou outra possibilidade — pensando alto — seria realizar o

esforço de informar todos os Parlamentares sobre a audiência, enviando e-mail, por

exemplo.

A respeito da data, marquei terça-feira à tarde porque é um dia,

supostamente, em que todos os Parlamentares já se encontram na Casa. É

obrigação de todos estarem na Casa, porque temos Ordem do Dia às 16h. Ao

mesmo tempo, haveria tempo razoável, imaginei, para convocar os Parlamentares.

Repito: a primeira idéia é transferir a reunião para quarta-feira e agendar

novamente a presença de todos os convidados; a segunda é nos esforçarmos para

comunicar aos Srs. Parlamentares a realização da audiência, visto que todos

deverão estar na Casa para participarem da audiência.

O meu pressuposto foi o de que todos os Parlamentares têm de estar na Casa

na terça-feira à tarde. Marquei a data com tranqüilidade e com essa compreensão

do problema. Se há enfoque diferente, não farei cavalo de batalha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Ouviremos um

Deputado paulista.

Com a palavra o Deputado Paulo Kobayashi.
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O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI –Sr. Presidente, é muito difícil

adequar agora o horário da Comissão, especialmente as audiências públicas, à

agenda eleitoral dos Deputados e à programação da Casa. O tempo é muito curto

na quarta-feira.

Prefiro que a reunião aconteça na quarta-feira, mesmo com todos os riscos,

porque há tempo tanto para o pessoal do Tribunal avisar os convidados quanto

para os funcionários da Comissão mobilizarem os Deputados eventualmente

interessados no debate.

Terça-feira no começo da tarde não é adequado. Pela bancada paulista, posso

falar, não haverá ninguém. Os Parlamentares chegam a partir das 16h, por causa

do início da Ordem do Dia. Terça-feira às 13h, 14h e 15h estamos no avião nos

deslocando para cá. Na quarta-feira, ficamos o dia todo à disposição do Congresso

Nacional. Quinta-feira pela manhã também não há ninguém, porque muitos já

foram embora.

Então, se é para debater a questão com tempo e com a possibilidade de

presença dos membros desta Comissão, a audiência deve ser marcada para quarta-

feira.

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

Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – A presença da bancada paulista é

fundamental, porque se trata do prédio do TRT de São Paulo. As ponderações do

Deputado Paulo Kobayashi têm peso maior do que as minhas. Peço ao Deputado

Paulo Kobayashi que S.Exa. se empenhe para que o Presidente do TRT de São Paulo

e os demais convidados estejam aqui na quarta-feira. De minha parte, não há

problema, diante das ponderações apresentadas.

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

Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

ouvir os depoimentos dos nobres Deputados Jorge Bittar e Paulo Kobayashi,

constato que tinha razão.

Os Deputados não só de São Paulo, mas de muitas outras Unidades da

Federação, chegam a Brasília nas terças-feiras à tarde. Falo com toda a liberdade e

autoridade, porque chego em Brasília aos domingos, entre as 18h30 e as 19h.

Convocada a reunião para quarta-feira pela manhã ou à tarde, não

correremos o risco de a audiência ser esvaziada.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Às 13h30, então?

Marcamos no mesmo horário, porém, na quarta-feira. Existe acordo?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Concordo.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI – Pela bancada paulista, auxiliarei a

convocar os Deputados e entrarei em contato com o Presidente do Tribunal para

mobilizar todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Solicito à assessoria da

Comissão que entre em contato com os convidados de todos os órgãos já avisados.

Convoco a reunião de audiência pública para quarta-feira, às 13h30, e a

reunião ordinária para terça-feira, às 14h30.

Reitero que a convocação para a reunião ordinária, no que se refere à eleição

da Mesa, fica na dependência da leitura, pela Presidência do Senado, da

composição da nova Mesa. Caso tal fato ocorra, haverá convocação por intermédio

dos gabinetes.

Está encerrada a presente reunião.




