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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Havendo número regimental,

declaro abertos os trabalhos da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,

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

Pauta nº 14, de 2002.

Apreciação das atas das seguintes reuniões:

1) 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 e 22/5/2002.

2) 4ª Reunião da Audiência Pública, realizada no dia 23/5/2002.

 Se houver concordância do Plenário, tendo sido as atas distribuídas

antecipadamente, considerarei dispensada a leitura.

Os Srs. Deputados que aprovam a dispensa da leitura das atas permaneçam como

se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão das atas.

Em votação.

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

Não há divergências. Declaro aprovadas as atas dos dias 21 e 22/5/2002, da 3ª

Reunião Extraordinária e da 4ª Reunião de Audiência Pública, do dia 23/5/2002.

I) Correspondência interna recebida.

Ofício nº 192, de 22 de maio, de autoria dos Senadores Eduardo Siqueira Campos e

Leomar Quintanilha, solicitando apoiamento para a conclusão das obras da construção da

Eclusa de Lajeado, em Tocantins.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão deferidos

pelo Presidente.

1) Ofício nº 118, de 20 de maio de 2002, do Deputado João Ribeiro, justificando sua

ausência nos dias 16 e 23 de maio.

2) Ofício nº 1.427, de 21 de maio de 2002, do Deputado José de Abreu, justificando

sua ausência nos dias 14, 15, 16 e 21 de maio.

3) Ofício nº 31, de 22 de maio de 2002, do Deputado Pedro Fernandes, justificando

sua ausência no dia 23 de maio.

4) Ofício nº 227, de 22 de maio de 2002, do gabinete do Senador Mozarildo

Cavalcanti, justificando sua ausência no período de 16 a 25 de maio.
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5) Expediente encaminhado pelo Deputado Aníbal Gomes, justificando sua

ausência nos dias 15, 16 e 21 de maio.

6) Fax encaminhado pelo Senador Osmar Dias, justificando sua ausência no dia 23

de maio.

7) Ofício nº 124, de 24 de maio de 2002, encaminhado via fax, do Senador Leomar

Quintanilha, justificando sua ausência nos dias 15, 16 e 21 de maio.

8) Ofício nº 94, de 24 de maio de 2002, do gabinete do Deputado Sérgio Carvalho,

comunicando sua ausência por trinta dias a partir de 07/05/2002.

9) Ofício nº 78, de 27 de maio de 2002, da Senadora Heloísa Helena, comunicando

sua ausência nos dias 15, 16 e 21 de maio.

10) Ofício nº 220, de 28 de maio de 2002, do gabinete do Deputado Santos Filho,

comunicando sua ausência nos dias 28 e 29 de maio.

11) Expediente do gabinete do Senador Lúcio Alcântara, comunicando sua ausência

no dia 28 de maio.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Recebi ligação do Senador

Freitas Neto, comunicando falecimento de membro da sua família, o que impediu S.Exa.

de assinar o ofício de pedido de justificativa da falta. A Presidência vai considerar

justificada a falta do Senador Freitas Neto, que se dirigiu ao Presidente.

II) Correspondência externa recebida.

1) Expediente de 17 de maio, do Presidente da Companhia Hidrelétrica do São

Francisco — CHESF —, Mozart Siqueira Campos Araújo, solicitando agilização na

apreciação do Subtítulo referente à implantação do sistema de transmissão associado à

Usina Hidrelétrica de Xingó, em Pernambuco.

 Na verdade, a Usina Hidrelétrica de Xingó não é em Pernambuco. Há algum

problema aqui. A obra de transmissão é que deve ser em Pernambuco.

2) Ofício nº 2.351, de 15 de maio, encaminhado pelo Secretário do Tesouro Nacional

do Ministério da Fazenda, Dr. Eduardo Refinetti Guardia, sobre a necessidade de

priorização no tratamento dos pedidos de créditos suplementares e adicionais relativos às

ações da dívida pública.
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Expedientes encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao

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

1) do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, referente ao período de janeiro a abril

de 2002, encaminhado através de correio eletrônico, em 23 de maio;

2) do Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região/BA, referente ao período de janeiro

a abril de 2002, encaminhado através de correio eletrônico, de 23 de maio;

3) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, referente ao período de maio de

2001 a abril de 2002, encaminhado através de correio eletrônico, em 24 de

maio;

4) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, referente ao primeiro quadrimestre de

2002, encaminhado através de correio eletrônico, em 27 de maio;

5) Ofício nº 99, de 27 de maio de 2002, do Supremo Tribunal Federal,

encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre

de 2002;

6) do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, referente ao período de janeiro

a abril de 2002, encaminhado através de correio eletrônico, em 28 de maio;

7) do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, referente ao período de maio de

2001 a abril de 2002, encaminhado através de correio eletrônico, em 28 de

maio.

Avisos-SGS, encaminhados pelo Ministro Humberto Guimarães Souto, Presidente

do Tribunal de Contas da União.

1) Aviso nº 1.300, de 15 de maio de 2002, encaminhando cópia da Decisão nº 506,

de 2002, sobre auditoria operacional realizada na Financiadora de Estudos e Projetos —

FINEP.

2) Aviso nº 1.327, de 15 de maio de 2002, encaminhando cópia da Decisão nº 498,

de 2002, sobre auditoria operacional realizada no Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar — PRONAF.

3) Aviso nº 1.333, de 15 de maio de 2002, encaminhando cópia da Decisão nº 499,

de 2002, sobre auditoria realizada nas obras de ampliação do molhe do Porto do Rio

Grande e dragagem de aprofundamento do canal de acesso.
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4) Aviso nº 1.332, de 15 de maio de 2002, encaminhando cópia da Decisão nº 500,

de 2002, sobre auditoria realizada nas obras de construção do trecho rodoviário do

corredor MERCOSUL, BR-101, no Rio Grande do Sul, interligando os Municípios de

Osório, São José do Norte e Rio Grande.

5) Aviso nº 1.350, de 15 de maio de 2002, encaminhando cópia da Decisão nº 502,

de 2002, sobre auditoria realizada nas obras de infra-estrutura do Projeto de Irrigação

Luís Alves do Araguaia, localizado no Município de São Miguel do Araguaia, em Goiás.

6) Aviso nº 1.382, de 22 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 538, de 2002,

sobre auditoria realizada em Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola, no Rio Bálsamo, no

Município de Palmeira dos Índios, em Alagoas.

7) Aviso nº 1.383, de 22 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 439, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de reforma e ampliação do Aeroporto Zumbi dos

Palmares, em Maceió.

8) Aviso nº 1.384, de 22 de maio, encaminhando cópia da Decisão nº 517, de 2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção de quatro barragens no Município de

Poço Verde, em Sergipe.

III) Distribuição de matéria.

Projetos.

Projetos de Lei nº 11/2002, do Congresso Nacional. Relator designado: Senador

Mozarildo Cavalcanti.

Projeto de Lei nº 12/2002. Relator designado: Senador Cunha Lima.

Mensagem.

Mensagem nº 317/1999 — CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional as contas

do Governo Federal relativas ao exercício financeiro de 1998". Relator designado:

Deputado Pedro Henry, em substituição ao Senador Wellington Roberto, que deixa de

participar da Comissão.

Designação de Relatores para os seguintes avisos do Congresso Nacional (subtítulos

com indícios de irregularidades graves, constante do Quadro VII, da Lei Orçamentária

para 2002).

1) Aviso nº 32, de 2002-CN. Relator designado: Deputado Gonzaga Patriota.

2) Aviso nº 33, de 2002-CN. Relator designado: Deputado Ricarte de Freitas.
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3) Aviso nº 34, de 2002-CN. Relator designado: Deputado Giovanni Queiroz.

4) Aviso nº 35, de 2002-CN. Relator designado: Deputado Santos Filho.

5) Aviso nº 36, de 2002-CN. Relator designado: Senador Tião Viana.

Comunico aos senhores membros a composição do Comitê de Acompanhamento da

Execução Orçamentária e Financeira de 2002. Quero informar aos Srs. Deputados, em

especial ao Líder da Comissão, que, conforme combinado na reunião de Líderes, na

ausência da indicação de todos os membros, fiz a designação do Comitê, cabendo aos

Líderes substituir os representantes, se não concordarem com os nomes indicados pela

Presidência.

 Deputado João Coser, do PT-ES; Deputado Pedro Fernandes, indicado pelo PFL-MA

— a Presidência manteve; Deputado Márcio Reinaldo Moreira, PPB-MG; Deputado Milton

Monti, PMDB-SP; Deputado João Almeida PSDB-BA; Senador Sérgio Machado, PMDB-CE;

Senador Leomar Quintanilha, PFL-TO.

Como também não foi indicado, solicito ao Deputado João Coser que atue, na

primeira reunião, como coordenador. Se os membros da Comissão escolherem outro

Relator, faremos a substituição, mas o Deputado João Coser foi designado pela

Presidência.

Ordem do Dia.

Pauta nº 14.

I) Apreciação do relatório das matérias constantes do Quadro VII da Lei nº 10.407,

de 10/1/2002 (Lei Orçamentária de 2002).

Item nº 1 - Secretaria Extraordinária de Recursos Hídricos, Minerais e de Meio

Ambiente do Governo do Estado da Paraíba — Projeto de Irrigação Piancó III, da Unidade

Orçamentária nº 53.101 — Ministério de Integração Nacional.

Relator: Deputado Luciano Castro.

 Foi apresentada uma emenda ao projeto de decreto legislativo.

Voto e parecer do Deputado Luciano Castro, a quem passo a palavra.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, serei breve.

Conforme foi evidenciado pela Decisão nº 217/2002-TCU-Plenário, foram adotadas

todas as medidas cabíveis após o diagnóstico da existência de irregularidades. Com efeito,
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foram punidos os gestores responsáveis e foram efetuadas determinações para que os

fatos não mais se repitam, ou para que as falhas sejam sanadas.

Diante das providências noticiadas pelo TCU, não mais existem irregularidades

graves no empreendimento, não mais restando motivos para que a execução do subtítulo

ora examinado permaneça suspensa. Assim, resta apenas ao Tribunal e ao Congresso

Nacional acompanharem o andamento da obra durante a sua execução.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Subtítulo Construção de

Obras de Infra-Estrutura e Irrigação de Uso Comum, Infra-Estrutura de Irrigação Piancó

III, Paraíba, da Unidade Orçamentária nº 53.101 — Ministério da Integração Nacional.

Voto também contrariamente à emenda apresentada ao relatório e ao meu voto,

tendo em vista que já considerava atendida a solicitação feita pela emenda — não obrigar

a inclusão de um Relatório de Impacto Ambiental. Esclareço a V.Exa. que o Relatório de

Impacto Ambiental já foi apresentado, tornando-se sem efeito a emenda apresentada.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o meu parecer e o meu voto.

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

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem a palavra V.Exa., que

muito se tem esforçado para que a tramitação desta matéria se efetue.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Sr. Presidente, comparecemos à presença

de V.Exa. e da douta Comissão para apresentar ponderações que imaginamos sejam do

interesse de todos.

Requeremos que seja submetido ao Plenário da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional a Proposta de Decreto

Legislativo — elaborado a partir das decisões plenárias do Tribunal de Contas da União.

O Quadro V, anexo à Lei Orçamentária Anual de 2001...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado Divaldo Suruagy,

para meu entendimento, V.Exa. vai apresentar uma questão de ordem ou vai discutir esta

matéria?

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Eu pretendia discutir a matéria,

apresentando também esse projeto de decreto legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Mas é relativo a outro

assunto.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Está inserido também o caso da Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Há um projeto de decreto

legislativo que pretendemos discutir. Depois, V.Exa. poderia pedir pela ordem.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Pois não, Sr. Presidente.

Então, quero endossar meu apoio às apresentações do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Apóia V.Exa. o relatório.

Muito obrigado, Deputado Divaldo Suruagy.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, como eu estou rouco, vou

falar pouco.

Deputado Luciano Castro, voto favoravelmente à liberação.

O problema principal desse projeto está na licença ambiental, apesar de haver

outros equívocos, pelos quais já foram multados os responsáveis.

Sr. Presidente, temos de deixar de lado o Relatório de Impacto Ambiental e

exigirmos relatório socioeconômico ambiental, porque, devido a essa porcaria, deixa-se de

atender a milhares de cidadãos. Declara-se haver impacto ambiental, mas não se

raciocina sobre o impacto econômico e social. Ora, se não se considerar o impacto

econômico ou social, que é maior, e não se construir obra como a Hidrelétrica de Altamira,

uma das maiores do País, de repente haverá impacto ambiental, Deputado João Almeida.

Só que nós precisamos da energia. Se o impacto social com a não-construção é grande, o

econômico será maior ainda.

Eu expliquei para que V.Exa. entendesse. Realmente tenho razão.

Daí o meu voto a favor.

Só queria justificar meu voto, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, quero aproveitar a

oportunidade para fixarmos certas diretrizes nesta Comissão.

Não penso como o Deputado Giovanni Queiroz. O ambiente é um bem que devemos

preservar acima de qualquer outro interesse. Porém, não cabe à Comissão de Orçamento

examinar essa questão. Há órgãos responsáveis por isso, como o Tribunal de Contas da

União, que pune, que pode até parar a obra por apresentar problemas, que se pode dirigir

a essas pessoas e não a nós. Estamos analisando grande quantidade de obras irregulares

e não temos nada a ver com o assunto. Não temos nada a ver com o impacto ambiental.

Existem o IBAMA e órgãos estaduais que regulam essa matéria. Nós temos de chegar a um

entendimento com o Tribunal de Contas da União para não mandar mais para cá

qualquer obra, a fim de resolvermos problemas que não são de nossa alçada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado João Almeida,

acredito que o Relator da LDO, de 2002, está procurando fazer um texto que não retire o

poder da Comissão, mas que também não crie embaraços desnecessários. É evidente que

a Comissão terá de analisar isso.

Com a palavra o Deputado Carlito Merss,

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, no relatório do Deputado

Luciano Castro, que temos em mãos, não consta o que V.Exa. ora leu ou comentou a

respeito de que o licenciamento ambiental já teria sido entregue.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Exatamente. No relatório que tenho aqui —

sem data — verifiquei que talvez esse licenciamento eventualmente já deveria ter sido

entregue.

A emenda de autoria da bancada do PT refere-se a um dos itens do relatório do

Tribunal de Contas da União, o item 8.5. Esse claramente determina na alínea "a" que o

Ministério da Integração Nacional condicione a liberação de recursos (cita os itens),

mediante a apresentação do competente licenciamento ambiental. Está aqui a legislação

que prevê isso.

Assustei-me um pouco com o termo que o Deputado Giovanni Queiroz usou,

quando disse que, às vezes, a porcaria de uma licença ambiental pode prejudicar uma

obra e trazer problemas sociais graves. Vi muitos problemas sociais graves causados pela



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

15

falta de verificação da questão ambiental. Na nossa região principalmente, no Sul, temos

minas que destruíram regiões inteiras. A região onde nasci foi completamente desmatada,

porque, talvez à época, há quarenta, cinqüenta ou sessenta anos, não havia ainda essa

preocupação. Talvez não seja uma preocupação técnica desta Comissão, mas é uma

preocupação nossa atender pelo menos às recomendações do Tribunal de Contas da

União.

Gostaria de saber em que local está isso, porque V.Exa. disse ter comunicado,

porém, ao nobre autor da emenda que recebi informações de que o licenciamento

ambiental necessário para dar continuidade ao empreendimento está prestes a ser obtido.

V.Exa. declarou há pouco que o licenciamento já foi feito. Então, não há problemas,

porque com certeza atende à preocupação da bancada na emenda. Quero só essa

confirmação do Relator, para não termos problemas de votar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Relator,

Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, para atender à ponderação

do nobre Deputado, esclareço que não poderia incluir aqui a licença ambiental que chegou

às minhas mãos. Na realidade, estou fazendo uma análise do documento do Tribunal de

Contas da União e só tenho de me ater a isso. A licença ambiental chegou às minhas

mãos. Além disso, o Tribunal de Contas da União não classificou a falta da licença como

irregularidade grave. Ele apenas menciona que era preciso, ao liberar a obra, que ela

tivesse a licença ambiental. Como a licença ambiental já existia, e a obra não seria

deliberada sem licença ambiental — e tive acesso à mesma —, meu parecer foi no sentido

de não acatar a emenda por essa razão. Se ocorresse de outra forma, eu até poderia acatar

a emenda, mas não criou nem cria óbice à execução da obra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Obrigado, Deputado Luciano

Castro.

Com a palavra o Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Com essa explicação, vemos atendida a

emenda. Essa era a preocupação da bancada do PT, que votará a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Muito obrigado, Deputado.

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
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Passamos à votação do Relatório do Deputado Luciano Castro.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Sr. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado no Senado Federal.

O assunto vai ao plenário do Congresso Nacional.

Passemos ao item seguinte da pauta.

Item nº 2 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura do Campus

Universitário da Universidade Federal da Bahia.

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

Foi apresentada uma emenda ao projeto de decreto legislativo.

Com a palavra o Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, para proferir seu

parecer e voto.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, trata o presente parecer sobre o Aviso nº 9, de 2002, que "Encaminha ao

Congresso Nacional cópia da Decisão nº 56, de 2002 - TCU (Plenário), bem como dos

respectivos relatório e voto que a fundamentam, referentes à obra de modernização e

recuperação da infra-estrutura do Campus Universitário da Universidade Federal da

Bahia.

O subtítulo pertinente é o 12.364.0041.5081.0029 — Modernização e Recuperação

da Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de

Ensino do Estado da Bahia, constante do Quadro VII, anexo à Lei nº 10.407, de 10 de

janeiro de 2002 (LOA/2002), o qual se encontra com sua execução orçamentária suspensa

por força da incidência da norma insculpida no art. 12, caput, que assim apregoa: "Nos

termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução (...)".

Tal obra foi objeto de apreciação no âmbito do Tribunal de Contas da União, no

Processo nº TC-004.538/2001-1, oriundo de auditoria realizada pela Secretaria de

Controle Externo do TCU na Bahia, tendo sido constatados indícios de irregularidades

graves na execução do contrato 29/00-PCU.
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A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso Nacional

pelo Tribunal de Contas da União pelo Aviso nº 220-GP/TCU, de 20 de março de 2002,

fundamentado no que a LOA/2002, em seu art. 12, § 3º, estatui: "A deliberação da

Comissão de que trata o caput será tomada com fundamento em informações prestadas

pelo Tribunal de Contas da União sobre as medidas saneadoras das irregularidades

apontadas".

Exame das informações remetidas pelo TCU.

A irregularidade grave apontada pelo Tribunal de Contas da União consistiu na

realização de pagamento antecipado do contrato 29/00-PCU. O desembolso pela

Universidade Federal da Bahia ocorreu devido à cláusula contratual que previa um sinal

de 50% antes do início das obras, sendo o restante pago após a efetiva realização dos

trabalhos previstos. Assim, de acordo com o TCU, teria ocorrido o pagamento antes da

regular liquidação da despesa.

Diante dos fatos, o Tribunal decidiu ouvir em audiência o Magnífico Reitor da

Universidade Federal da Bahia, para que apresentasse suas justificativas. Quando do

exame destas, verificou-se a inexistência de prejuízo ao Erário, pois os serviços já haviam

sido integralmente prestados. Assim, o Relatório do Ministro Valmir Campelo, Relator da

agora encaminhada Decisão nº 056/2002-TCU-Plenário, ao transcrever trechos da

instrução da SECEX/BA, afirma que "acolhe as justificativas e as aceita como saneadoras

da falta, consignando que, na prática, não se efetivou a antecipação de pagamento, nem

tampouco houve prejuízo ao Erário".

De fato, o próprio Relatório das Obras com Indícios de Irregularidades Graves,

produzido pelo TCU para subsidiar decisões do Congresso Nacional na LOA/2002, já

destacava as conclusões mais tarde adotadas pelo Tribunal. Com efeito, ficou frisado que

já foi emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em 9 de abril de 2001. Portanto, em

princípio, não houve dano ao Erário e não há mais serviço pago e não realizado.

De forma mais enfática ainda, a equipe de auditoria destaca que:

"As ocorrências detectadas não são suficientes para que

se decida pela interrupção das liberações de recursos para a

execução das referidas obras. Dada a natureza dos serviços e os

locais onde estão sendo realizados, a suspensão das liberações
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de recursos, além de não trazer qualquer benefício ao Erário e à

boa consecução das obras, provocaria grande prejuízo à

entidade, inclusive com reflexos no desenvolvimento de suas

atividades. Ademais, poderia haver deterioração das obras que

ficassem inacabadas, bem como demandas judiciais por

empreiteiras que se sentissem injustamente prejudicadas por

falhas para as quais não contribuíram, como é o caso da maioria

ou de todos os contratos em tela. Portanto, a equipe de

levantamento de auditoria entende que a suspensão do fluxo de

recursos para o empreendimento em foco seria danoso não só às

atividades da Universidade, como também ao Erário".

Ademais, de acordo com a decisão ora enviada pelo TCU, o Tribunal realizou ainda

determinação para que a Universidade não mais cometesse as irregularidades apontadas.

Voto do Relator.

Conforme evidenciado pela decisão, inexistiu prejuízo do Erário nas medidas

adotadas pela Universidade Federal da Bahia. Ademais, o contrato já está concluído e o

TCU efetuou determinações para evitar futuras irregularidades. Assim, como não há mais

irregularidades graves pendentes neste subtítulo, resta apenas ao TCU e ao Congresso

Nacional acompanhar o andamento da obra durante a sua execução.

Em face do exposto, Sr. Presidente, voto pela autorização da execução do Subtítulo

nº 12.364.0041.5081.0029 — Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das

Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino — no Estado da Bahia,

da Unidade Orçamentária nº 26.232 — Universidade Federal da Bahia —, na forma do

projeto de derreto legislativo anexo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado

Walter Pinheiro, do PT da Bahia, para discutir a matéria.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero corroborar com

intervenção feita pelo Deputado João Almeida no sentido de que essas questões do próprio

Tribunal de Contas da União sejam sobejamente explicitadas, para não criarem

transtornos nem nos obrigarem, como membros da Comissão de Orçamento, a
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determinadas análises que não nos competem, principalmente sob o ponto de vista da

fiscalização e do acompanhamento dessas questões.

Creio que a matéria é importante, até porque é necessária parte da obra, pois, como

diz o próprio Relator e aponta o TCU, ela está concluída. Sei que é importante para a

Universidade Federal da Bahia, e essa matéria, em particular, foi objeto de intervenção

unificada da bancada do Estado, que entende a necessidade, a carência e a oportunidade

de atender àquela instituição de ensino.

Mas me questiono, Sr. Presidente, pois, na realidade, o próprio Relator toma como

referência o Contrato nº 29/00, que, pelas decisões do Tribunal de Contas da União, já

estaria fora das irregularidades — assim diz o Tribunal de Contas da União.

Irregularidades graves apontadas, portanto, com o pagamento antecipado.

O próprio Tribunal ouviu o Reitor, mas nesse mesmo parecer e nesse mesmo item o

TCU faz determinações em vários outros contratos que não constam do Quadro VII, aqui

apontado. No item 8.1.3, o Tribunal — quero indagar ao Relator se tem essa informação —

diz: "que, no prazo de quinze dias, se ainda não o fez, adote providências necessárias à

elaboração dos Termos Aditivos aos Contratos: 9/2000-PCU, 16/2000-PCU e 18/2000-PCU,

todos com prazos expirados quando da auditoria, embora as obras ainda estivessem em

andamento; 8/2000-PCU, tendo em vista as alterações ocorridas, no decorrer da execução

das obras, no objeto inicialmente contratado; e, se for o caso, do Contrato 24/2000-PCU".

Na realidade, o TCU está citando aqui cinco contratos que não constam do Quadro

VII. Portanto, quanto a essas explicações, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, o TCU tinha

dado um prazo à Universidade para que tomasse providências. Aqui não há informação a

respeito dessas providências.

Em relação ao Contrato nº 29, de 2000 — e aí V.Exa. está correto —, o TCU afirma

claramente que sobre ele não pesa mais nenhum tipo de dúvida, questionamento, ou

melhor, irregularidade. Mas não constam aqui informações sobre os contratos listados no

Item 8.1.3, mas não constantes do Quadro VII. É essa a confusão, Deputado Márcio

Reinaldo Moreira, que o TCU faz. Na leitura do texto da decisão do Tribunal, na sessão de

6 de fevereiro, essas questões já poderiam ter sido resolvidas. Queria informações de

V.Exa. sobre isso.
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Sr. Presidente, em que pese a avaliarmos a liberação de recursos para uma obra

importante ao Estado da Bahia — ressalto que obras em universidades são importantes

para qualquer Estado —, levanto essas ponderações, para não deixarmos dúvidas.

Disse que corroborava com as preocupações do Deputado João Almeida. No

relatório anterior falava-se do Estudo de Impacto Ambiental — EIA/RIMA. Às vezes

ficamos sem condições de ter esse material avaliado. Não é tarefa nossa fazer isso. O órgão

responsável é que tem condições de explicitar quais os problemas, quando os manda para

cá, e até de apontar claramente os que já foram solucionados. Se o Tribunal fala em

prazos expirados, gostaria que a Universidade se pronunciasse, ou tomasse as

providências necessárias, porque desconheço que providências foram adotadas, e o

Tribunal de Contas não as indica.

Aqui vejo o chamado voto de luz apagada, para não dizer outra coisa. Conheço a

estrutura da Universidade, o Reitor, os componentes do Conselho e da Reitoria, que, até

prova em contrário, são figuras de extrema confiança, Deputado Giovanni Queiroz.

 Mas há uma cobrança feita pelo Tribunal que não consta dos relatórios. Por isso,

faço esta ponderação. Quando fizemos a emenda ao projeto, preocupamo-nos muito com a

explicitação desses dados, para não causar esse tipo de embaraço. Poderíamos votar,

Deputado José Carlos Aleluia, sem nenhum problema, em confiança, liberando isso, mas

há um temor, porque muitas vezes, em confiança, deixam-se passar irregularidades,

inclusive as do TRT de São Paulo. Creio que há uma diferença brutal — quero fazer essa

ressalva. Não estou fazendo comparações com aquilo, porque não cabe, não devemos fazê-

lo, e, com certeza, não há a menor semelhança. Estou apenas lembrando, porque é

importante.

V.Exa. respondeu ao Deputado João Almeida, na Presidência, e é preciso ter muito

cuidado, porque às vezes somos desarmados. Podemos inviabilizar o andamento de uma

obra exatamente por falta de informações. Poderíamos tomar a atitude de não votar

porque não temos informações completas, causando prejuízos; ou poderíamos votar, para

não causar prejuízos, e depois enfrentar situações difíceis para explicar por que votamos

sem ter essas informações. Isso é o que tememos, é o fio da navalha.
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Estou fazendo ponderações, mas não sei se o Relator pode responder a algumas de

minhas dúvidas. Se possível, gostaria de ouvi-lo; se não, vamos analisar a possibilidade de

aprovarmos essa matéria, fazendo ressalvas sobre esses pontos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Cumprimento o Deputado

Walter Pinheiro e quero dizer que a parte concreta das ressalvas do Tribunal foi o

enquadramento da Universidade da Bahia nessas obras irregulares, o pagamento

antecipado de 50%, por força de um contrato celebrado com a empreiteira. Mas toda a

decisão do Plenário do Tribunal vem calcada em vários itens e observações sobre

regularizações que devem ser providenciadas pelo órgão. Vemos, por exemplo,

cumprimento do disposto na Lei nº 8.666/93; publicação dos extratos dos contratos, com

expedição das respectivas ordens de serviços; cumprimento do prazo de 15 dias, se ainda

não o fez; adoção das providências necessárias para a elaboração de termos aditivos aos

contratos tais; determinação à Delegacia de Controle na Bahia para também fazer constar

de seu relatório; inclusão no processo licitatório dos comprovantes de publicação do aviso

contendo o resumo do edital do Diário Oficial da União em jornais diários de grande

circulação.

Trata-se de providências de rotina, normais, que naturalmente a Universidade já

tomou. Sinceramente, não me preocupei muito com essa parte rotineira ou burocrática,

porque o normal para quem está no processo executivo é que isso seja respondido dentro

dos prazos. Já fui Secretário de Orçamento de vários Ministérios e órgãos, já me submeti a

várias pendências como essa.

O ponto fulcral é aquele a que nos ativemos, de ter sido assinado um contrato que

prevê adiantamento de 50%. Também questiono a legalidade disso, e a Lei nº 4.320 não

prevê tal prática, desde 1964. Em todos os trabalhos de que temos conhecimento, dentro

da normalidade, uma vez medido e concretizado o serviço, ele é realizado total ou

parcialmente.

Essa foi minha preocupação maior, mas acredito que cabe a nós, se for o caso,

chamar a atenção para esse problema. Acho que a Universidade da Bahia deve ter

providenciado o acolhimento do relatório assim que recebeu a Decisão n° 56. Realmente, o

problema é aquele, e a grande virtude que vejo no relatório posterior, do próprio Tribunal,
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é o reconhecimento de que, apesar de a empresa ter recebido 50%, já concluiu as obras.

Então, o que deve estar pendente hoje é o pagamento de outras coisas, e o recebimento,

pela Universidade, de outros benefícios.

Vejo por esse prisma e submeto-me à deliberação do Plenário. Volto a afirmar: acho

que as pendências aqui elencadas no Processo Decisório nº 56, a Universidade já as

cristalizou todas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado

Walter Pinheiro, para concluir.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Concordo com o Deputado Márcio

Reinaldo Moreira, mas vou fazer uma proposta. Manteremos o voto favorável ao relatório

do Deputado, a matéria vai a plenário, mas solicito a V.Exa., Deputado José Carlos

Aleluia, na qualidade de Presidente desta Comissão, que encaminhe, no momento da

votação em plenário, depois de solicitar ao Tribunal de Contas, uma resposta para essa

questão.

Votamos em confiança ao que seria o fulcro da denúncia da irregularidade, da ação

do Tribunal de Contas, mas seria importante que o Tribunal consubstanciasse a matéria

que enviou para cá, informando-nos se as etapas foram ou não cumpridas, porque isso

serve como referência positiva não só para o trabalho do Tribunal, como para a atitude

que porventura tenha sido adotada pela Universidade Federal da Bahia.

Volto a frisar que, conhecendo o Reitor, o Conselho e a forma como a entidade

trabalha, não tenho nenhuma dúvida nem me causa nenhuma estranheza. Mas gostaria

que essas coisas ficassem mais ou menos amarradas, para evitamos problemas futuros.

Na dúvida, não ultrapasse.

 Vamos, pelo menos, engrenar uma marcha apoiando a iniciativa e permitindo que

ela seja aprovada, até porque nossa Universidade merece. Creio ser possível, buscando

essas informações, corrigir prováveis distorções e aumentar o leque de informações que

provem nossa correção em acreditar que não existe nenhuma dúvida quanto à prática e à

conduta dos gestores daquela Universidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Muito obrigado, Deputado

Walter Pinheiro.

Com a palavra o Deputado João Leão, depois o Relator.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

23

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu só quero fazer um esclarecimento, Sr.

Presidente. Acompanhei de perto essa questão do Tribunal de Contas da União. A

Universidade não errou. Vou relatar os fatos para conhecimento desta Comissão. Quando

a Universidade contratou essas obras, não o fez com empreiteiras, mas com uma empresa

da Prefeitura que fabrica pré-moldados, a FAEC, e deu um adiantamento de 50%, porque

a empresa já tinha as peças prontas em estoque. A Universidade pode ter errado porque

deveria ter decidido só pagar pelas peças quando elas estivessem dentro do canteiro da

UFBA. Mas, por se tratar de uma empresa estatal, a Universidade foi lá, fez a vistoria,

verificou que as peças estavam prontas e então pagou 50% de adiantamento à FAEC, que

é uma empresa pública, da Prefeitura de Salvador. O Reitor da Universidade mostrou-nos

os dados, e um fiscal do TCU foi à FAEC e verificou que as peças estavam prontas. Mas,

como não estavam no canteiro da Universidade, alguém foi lá e denunciou. Foi um menino

novo. O Tribunal de Contas está cheio de garotos novos, cada um com mais...

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - (Inaudível.)

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não estou dizendo isso, meu caro Deputado,

porque tenho certeza de que o senhor não é safado. Então, acredito eu que não houve

problema, tanto que o Reitor foi lá e comprovou ao Pleno do Tribunal de Contas que não

houve dolo, não houve absolutamente nada.

Volto agora à emenda do Deputado Jorge Bittar, que, com boa intenção, elaborou-a

visando aos outros contratos da Universidade. Mas estamos tratando aqui exclusivamente

do contrato que tornou a Universidade inadimplente, só daquele. Os outros foram

analisados pelo Tribunal, a Universidade teve um prazo para se defender, e deve ter-se

defendido. Nesta Comissão estamos tratando exclusivamente daquele contrato.

Parabéns ao Relator pelo magnífico trabalho que fez. Voto favoravelmente ao

relatório do Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem a palavra o Deputado

Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, em homenagem à Bahia,

aos três baianos aqui presentes e à Universidade brasileira, o PDT encaminha o voto

favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não havendo mais inscritos,

declaro encerrada a discussão.

Passemos à votação.

Em votação na Câmara dos Deputados o relatório do Deputado Márcio Reinaldo

Moreira.

Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.

Em votação no Senado Federal.

Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Foi encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Divaldo Suruagy. Peço a

S.Exa. que explique ou leia o requerimento, para que possamos discuti-lo.

Esta é a última discussão.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Pois não, Sr. Presidente. O Tribunal de

Contas da União relacionou uma série de obras que estavam pendentes de explicações e,

na visão de alguns técnicos, irregulares. Três dessas obras tiveram parecer favorável.

Houve a comunicação devida à Comissão e ao Poder Executivo, que empenhou os recursos

destinados à dotação orçamentária do ano 2001, tanto de obras que tinham sido

aprovadas pelo Tribunal de Contas como de outras, que não tinham sido aprovadas. Uma

série de obras não aprovadas foram relacionadas.

Peço a compreensão para esse tema, porque aqui está o fulcro da questão. O

Tribunal de Contas da União aprovou e encaminhou a aprovação à Comissão. Por razões

estranhas à vontade de todos nós, o parecer, que já estava pronto, não foi lido, porque era

uma simples comunicação à Casa. O ofício era uma simples comunicação; e a aprovação,

automática; haveria a autorização para o decreto legislativo.

Essas três obras constam do Orçamento e foram aprovadas pelo Tribunal de

Contas. Existe aqui uma relação de outras obras também empenhadas, mas não

aprovadas pelo Tribunal de Contas. Vou citá-las, para que todos os Deputados e

Senadores tomem conhecimento do fato:
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- Implantação de hidrovias no corredor Araguaia—Tocantins. Hidrovia da Ilha de

Marajó, do Ministério dos Transportes. O Tribunal de Contas não aprovou. É claro que

não poderia ser efetuado o pagamento;

- Construção de Obras de Irrigação de Uso Comum — Adutora Serra da Batateira,

no Estado da Bahia, também pertencente ao Ministério da Integração Nacional;

- Construção de Obras de Irrigação de Uso Comum — Projeto Salango, no Estado

do Maranhão;

- Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Açude Jenipapo, no Estado

do Piauí;

- Recuperação de obras no perímetro de irrigação da baixada ocidental

maranhense, no Estado do Maranhão;

- Construção e recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica, perímetro de

irrigação, tabuleiro litorâneo do Estado do Piauí.

O que está em questão, neste momento, são duas interpretações bastante óbvias

em torno desse assunto. Os dois casos são claros e distintos.

O primeiro é relacionado a projeto de obras que o Tribunal de Contas da União

considerou saneadas e aptas para o prosseguimento normal de suas execuções, mas que

não foram votadas em 2001 pela Comissão Mista de Orçamento, exigindo, assim, a

manifestação desta Comissão quanto à aprovação do anexo do projeto de decreto

legislativo.

O segundo trata de projetos que não mereceram ainda a aprovação do Tribunal de

Contas. Então, é claro que aqueles que não foram aprovados pelo Tribunal de Contas não

podem ser apreciados. Mas para os três que foram apreciados e aprovados pelo órgão

estamos solicitando autorização de V.Exa. e da Comissão para ser efetuado esse decreto

legislativo, que sanearia de uma vez por todas o impasse.

Aqui está o projeto de decreto legislativo. Peço licença para proceder à leitura.

"Autoriza a execução de dotação consignada no Orçamento

Fiscal da União para 2001, nos Subtítulos

20.607.0379.1836.0077 — Construção de Obras de Irrigação de

Uso Comum — Projeto Pão de Açúcar/Olho D’Água das Flores, no

Estado de Alagoas, Unidade Orçamentária 53.101 — Ministério
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da Integração Nacional; 20.607.0379.1836.0047 — Construção

de Obras de Irrigação de Uso Comum — Projeto Várzea de Sousa,

no Estado do Paraíba, Unidade Orçamentária 53.101 —

Ministério da Integração Nacional; e 02.122.0567.3756.0001 —

Recuperação do Palácio da Justiça Federal no Distrito Federal,

Unidade Orçamentária 16.101 — Tribunal de Justiça do Distrito

Federal".

Essas três obras constam do Orçamento e vêm-se arrastando há cinco, seis anos.

Por uma filigrana, pelo fato de não ter sido lido o ofício do Tribunal de Contas, vai-se

prejudicar, no caso de Alagoas, mais de 300 mil pessoas que vivem no semi-árido

alagoano. Caso idêntico ocorre no Estado da Paraíba.

Creio que, se autorizarmos, sanearemos essa lacuna. Não há irregularidade, vez

que o Tribunal de Contas da União deu sua aprovação. A autoridade moral do pleito, da

reivindicação, é essa. Isso foi aprovado pelo Tribunal de Contas. E as outras que acabei de

relacionar não constam, porque não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. A grande

diferença está aí. Estamos pedindo autorização para regularizar as três que foram

aprovadas. Quanto às que não foram aprovadas, não estamos nem colocando em pauta a

discussão.

É o apelo que deixo à consciência dos eminentes Congressistas, ao julgamento da

douta Comissão e de V.Exa., Sr. Presidente, em particular.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado

Giovanni Queiroz, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, quero até discutir a

matéria. O Deputado Divaldo Suruagy esteve comigo e me explicou o que se passa. Li mais

atentamente o texto e pude observar o seguinte: a matéria tem parecer favorável do

Tribunal de Contas; os Relatores, no ano passado, prepararam o parecer. Ele não foi

votado nesta Comissão não por motivações alheias à nossa vontade. Havia Parlamentares

querendo votar, mas foram impedidos de fazê-lo. Há outras situações semelhantes.

Então, informo ao nobre companheiro que estarei votando favoravelmente à

matéria, mas entendo que devemos apreciar os relatórios. Numa reunião de Líderes, na
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terça-feira ou quando V.Exa. entender melhor, selecionamos e votamos todos. Acho

legítimo, porque o dinheiro está lá. Temos de liquidar, não é pagar até julho.

Como  existe o empenho, já está autorizada a liquidação. Falta apenas liberar. Para

sermos mais prudentes, não devemos sair com o decreto sem antes votar o parecer do

Relator sobre a matéria. É importante esse procedimento, sob pena de abrirmos um

precedente e depois nós mesmos cairmos numa armadilha. V.Exa. concorda?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - O Deputado Divaldo Suruagy

concorda, e considero o melhor caminho, até porque há uma tendência no Colégio de

Líderes a resolver o assunto. O problema não envolve só essas obras; são nove obras.

Então, convido V.Exa. para uma reunião, na terça-feira à tarde. Suspenderemos a reunião

aqui, mas a manteremos com o livro aberto. Às 15h nos reuniremos no Colégio de Líderes,

e esse assunto estará na pauta.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Solicito a V.Exa. a gentileza de autorizar

a Sra. Myrna, Secretária da Comissão, a nos dar cópia do parecer favorável já emitido pela

Deputada Zila Bezerra, confirmando a legalidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não há motivo nenhum para

manter reserva em relação ao assunto, mas terei de determinar outro Relator, a menos

que a Deputada continue sendo membro da Comissão.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Registro que o Deputado João

Matos me informou ter enviado um ofício, que infelizmente não nos chegou, justificando

sua ausência em algumas reuniões.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, convocando outra

para terça-feira, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.


