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REVISÃO: Waldecíria
CONCATENAÇÃO: Sandra Silva

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reunião suspensa por falta de quorum.

OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em razão da falta de quorum

para deliberação, suspendo a presente reunião e convoco sua continuação para hoje,

terça-feira, às 18 horas.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0537/02 DATA: 04/06/02
INÍCIO: 18h13min TÉRMINO:

18h17min
DURAÇÃO: 04min

TEMPO DE GRAVAÇÃO: 04min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISÃO: Andréa Macedo
CONCATENAÇÃO: Sandra Silva

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reunião suspensa.
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OBSERVAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Aleluia) -  Declaro reaberta a 12ª Reunião

Ordinária, que havia sido suspensa. Porém, em virtude de o Plenário do Senado

encontrar-se, no momento, na fase da Ordem do Dia, volto a suspendê-la para retomá-la

amanhã, quarta-feira, às 10h, neste plenário.

Está suspensa a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0545/02 DATA: 05/06/02
INÍCIO: 10h23min TÉRMINO:

11h10min
DURAÇÃO: 0h47min

TEMPO DE GRAVAÇÃO:
0h43min

PÁGINAS: 21 QUARTOS: 9

REVISÃO: Leine
SUPERVISÃO: Zuzu
CONCATENAÇÃO: Zuzu

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação da Pauta nº 15, de 2002. Aprovação do Parecer do
Deputado João Magno ao Aviso nº 12, de 2002. Aprovação do Parecer do
Deputado João Leão ao Aviso nº  13, de 2002. Aprovação do Parecer do
Deputado Gonzaga Patriota ao Aviso nº 14, de 2002. Aprovação do Parecer do
Deputado Jorge Bittar ao Aviso nº 15, de 2002.
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OBSERVAÇÕES

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

declaro reiniciada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada a apreciar matéria constante da Pauta nº 15, de 2002.

Apreciação da ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de maio de 2002. A

matéria foi distribuída previamente. Havendo concordância do Plenário, pode ser

dispensada a leitura da ata.

Aqueles que são favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como se

encontram. (Pausa.)

Dispensada a leitura da ata.

Em discussão. (Pausa.)

Não há inscritos para discutir.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço inversão de pauta  para o

item 4.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deixe-me concluir, que

acolherei o requerimento de V.Exa.

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

do Regimento Interno desta Comissão, declaro aprovada a ata.

Expediente.

Correspondência interna recebida.

Expedientes que encaminham justificativa de falta às reuniões da Comissão

deferidos pela Presidência.

Ofício nº 92, de 24 de maio, do Gabinete do Deputado João Herrmann Neto.

Período: 15 a 21 de maio.

Ofício nº 26, de 27 de maio, do Gabinete do Senador Freitas Neto. Período: 15 a 29

de maio.
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Ofício nº 97, de 24 de maio, do Deputado Roberto Rocha. Período: 15, 16, 21 e 23

de maio.

Ofício nº 90, de 27 de maio, do Deputado João Matos. Período: 15,16 e 21 de maio.

Requerimento do Senador Sérgio Machado, de 29 de maio. Período: 28 de maio.

Expediente do Senador Nabor Júnior, de 3 de junho. Período: 28 de maio.

Ofício nº 124, de 29 de maio, do Senador Leomar Quintanilha. Período: 28 de maio.

Ofício nº 380, de 28 de maio, da Liderança do PPB, que justifica a falta do

Deputado Francisco Dornelles. Período: 15, 16 e 21 de maio.

Ofício nº 95, de 4 de junho, do Deputado Eujácio Simões. Período: 4, 5 e 6 de

junho.

Correspondência externa recebida.

Telegrama datado de 28 de maio, do Tribunal de Contas da União, que convida o

Presidente desta Comissão para apreciação do Relatório e Parecer Prévio das Contas do

Governo, referente ao exercício de 2001, a realizar-se no dia 11 de junho.

Expedientes que encaminham o Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao

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

TRE/Bahia, período de maio de 2001 a abril de 2002; do TRE/Acre, período de janeiro a

abril de 2002; do TRE/Sergipe, período de maio de 2001 a abril de 2002; do TRT da 11ª

Região, período de maio de 2001 a abril de 2002; do TRT da 9ª Região, período de maio de

2001 a abril de 2002; do TRE/São Paulo, período de maio de 2001 a abril de 2002 e

primeiro quadrimestre de 2002; do TRE/Rio Grande do Sul, período de maio de 2001 a

abril de 2002; do TRT/3ª Região, período de maio de 2001 a abril de 2002 e primeiro

quadrimestre de 2002; do TRE/Paraná, período de maio de 2001 a abril de 2002; do

TRE/Mato Grosso do Sul, período de maio de 2001 a abril de 2002 e primeiro

quadrimestre de 2002; do TRE/Maranhão, período de maio de 2001 a abril de 2002; do

TRE/GO, período de maio de 2001 a abril de 2002; do TRE/MG, período de maio de 2001

a abril de 2002 e primeiro quadrimestre de 2002; do TRE/Amazonas, período de maio de

2001 a abril de 2002.

Passa-se à Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Deputado João Magno.
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O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço inversão de pauta para o

item 4, em razão de outro projeto que tenho na Comissão do Trabalho.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a proposta de

inversão de pauta do Deputado João Magno.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Devo passar à leitura do relatório, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Um minuto, Deputado. Vou

colocar em votação a inversão de pauta.

Em votação a inversão de pauta na Câmara dos Deputados. Aqueles que são

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

Em votação no Senado Federal. Aqueles que são favoráveis à inversão de pauta

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O Deputado João Magno fará a leitura do Aviso nº 12, de 2002, referente ao

subtítulo “Implantação do Sistema de Distribuição em Manaus, Iranduba, Manacapuru,

Itacoatiara, no Amazonas”.

Tem S.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Passo a ler o relatório.

Trata o presente parecer do Aviso nº 12, de 2002-CN — nº 501, de 2002, na origem

— descrito na ementa.

O subtítulo pertinente é o nº 25.752.0297.3398.0001 — Implantação do Sistema de

Transmissão em Manaus, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, AM, 313,3 quilômetros de

linha de transmissão e subestação associadas a 645,3 MVA —, constante do Quadro VII,

anexo à Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, os quais se encontram com sua execução

orçamentária suspensa por força da incidência da norma insculpida no art. 12, caput,

que assim determina: ‘Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de  Diretrizes Orçamentárias de

2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas

ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de

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

Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO e do Congresso Nacional’.

Tal obra foi objeto de apreciação no Tribunal de Contas da União no Processo TC-

007.121/2001-6, oriundo de auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo do

Tribunal de Contas da União no Estado do Amazonas — SECEX/AM —, tendo sido

constatado como indício de irregularidade grave a realização de despesas sem a existência

do respectivo crédito orçamentário.

A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso Nacional

pelo Tribunal de Contas da União, 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’.

2 – Exame das informações remetidas pelo Tribunal de Contas da União.

Através da Decisão nº 221/2002-TCU-Plenário, remetida ao Congresso Nacional

através do Aviso nº 12, de 2002-CN, o Tribunal Pleno daquela Corte de Contas decidiu: 1º)

determinar à Diretoria e ao Conselho de Administração da Manaus Energia S.A. que

observem a necessidade de promover tempestivamente as modificações pertinentes na Lei

Orçamentária Anual — LOA, quando houver necessidade de alteração nos seus programas

de trabalho, tendo em vista a redação do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal; 2º)

remeter cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam:

à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,

dando-lhe ciência de que não há irregularidade grave a obstruir a liberação de recursos ao

Programa de Trabalho 25.752.0297.3398.0001 — Implantação do Sistema de Transmissão

em Manaus, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, no Amazonas — e à Secretaria de

Controle Externo deste Tribunal para as providências que couberem; 3º) apensar estes

autos às contas da Manaus Energia relativas ao exercício de 2001.

Examinei também, minuciosamente, o relatório do Tribunal de Contas da União

sobre o Processo nº TC 005.383/2001-0, que instruiu a Decisão nº 179/2002-TCU-

Plenário, e não encontrei motivos para discordar das conclusões daquela Corte de Contas.

Voto do Relator.
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Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Subtítulo

25.752.0297.3398.001 — Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus, Iranduba,

Manacapuru e Itacoatiara, no Amazonas, 313,3 quilômetros de linha de transmissão e

subestações associadas com 645,3 MVA, na forma do projeto de decreto legislativo em

anexo.

Sr. Presidente, esse é o parecer.

O Sr. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o parecer do

Deputado João Magno. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos para discuti-lo, encerro a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Deputado João Magno, pela

liberação da obra. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.

(Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que forem favoráveis

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai ao Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Há aqui as obras consideradas

irregulares. O Regimento diz que devemos dar prazo de até oito dias para que sejam

emendados os projetos de decreto legislativo referentes ao assunto.

Em função das poucas sessões que teremos até o recesso, proponho que o

Presidente da Comissão determine, de ofício, dois dias de prazo. Havendo solicitação de

qualquer Parlamentar da Comissão, que o tempo seja prorrogado por até oito dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A proposta de V.Exa. é

regimental e conspira para a celeridade dos trabalhos.

Pergunto se algum Deputado deseja manifestar-se sobre o assunto. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Divaldo Suruagy.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

13

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, não desejo emitir opinião

sobre o assunto em exame, mas solicitar me seja concedida a palavra no momento

oportuno para explicar o requerimento firmado por mim, pelos Deputados Wilson Braga e

Marcondes Gadelha e pelo Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concederei a palavra a

V.Exa.

Nenhum Deputado deseja manifestar-se sobre a proposta do Líder do Governo na

Comissão.

Segundo meu entendimento, o Presidente poderia decidir o assunto sem consultar o

Plenário, mas prefere fazê-lo com sua aquiescência. Sendo assim, submeterei a proposta a

votação.

Em votação na Câmara dos Deputados a proposta do Deputado Ricardo. Os Srs.

Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que forem favoráveis

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

A Presidência autorizará a ampliação do prazo na medida em que qualquer dos Srs.

Deputados e Srs. Senadores a solicite. Desde já fica a Secretaria da Comissão autorizada a

tomar as providências necessárias.

Retornamos ao item nº 1 da pauta.

O Relator do item nº 1 é o Deputado Gonzaga Patriota, que, informa a Mesa, estará

presente em quinze minutos. O Relator do item nº 2, Deputado João Leão, está presente.

Se S.Exa. e os demais membros concordarem, faremos a inversão da pauta.

Fica a palavra franqueada para que alguém divirja da proposta. (Pausa.)

Não havendo divergência, vou colocar em votação outra inversão de pauta.

Em votação na Câmara dos Deputados a inversão de pauta para que se vote agora o

item nº 2. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que forem favoráveis

permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovada.

Com a palavra o Deputado João Leão para relatar o Aviso nº 13, de 2002, referente

ao subtítulo “Adequação do Trecho Rodoviário km 0 — divisa Paraná—Maranhão, no

corredor Araguaia—Tocantins, BR-316/PA”.

Não foram apresentadas emendas. O voto do Relator é pela autorização da

execução, na forma do projeto de decreto legislativo em anexo.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se

V.Exas. me permitirem, lerei exclusivamente o voto.

Através da Decisão nº 213/2002-TCU-Plenário, remetida ao Congresso Nacional

através do Aviso nº 13, de 2002-CN, o Tribunal Pleno daquela Corte de Contas decidiu 1º)

determinar ao 2º Distrito Rodoviário Federal DNER — em extinção — que, ao alterar

contratos nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, formalize as devidas

justificativas; 2º) recomendar ao 2º Distrito Rodoviário Federal do DNER — em extinção —

que desenvolva as ações necessárias para que sejam aprovados e executados, com a

brevidade possível, os serviços de construção de ciclovia nos dois lados da Rodovia BR-

316/PA, no segmento compreendido entre as estacas 1.971 a 2.145; 3º) remeter cópia

dessa decisão, bem como do relatório e voto que fundamentam, à Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e 4º) arquivar o

processo.

No relatório do Processo TC-004.035/2001-2 foram acolhidas pelo TCU as razões de

justificativas apresentadas.

Voto do Relator.

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

26.782.0237.5730.0006 — Adequação do Trecho Rodoviário km 0 — Divisa Pará—

Maranhão, no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-316/PA, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.

Sala das Comissões, em 5 de maio de 2002.

Deputado João Leão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o Relatório do

Deputado João Leão. (Pausa.)
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Não há inscrições. Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados o Relatório do Deputado João Leão. Os Srs.

Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que forem favoráveis

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai ao Congresso Nacional.

Ainda não está presente o Relator do item nº 1. Pedirei ao Deputado João Leão que,

num só fôlego, leia o Relatório do referido item — Aviso nº 14, de 2002, do Congresso

Nacional, referente ao subtítulo “Implantação de Usina Termelétrica de 270 megawatts no

Estado do Amazonas”.

Relator: Deputado Gonzaga Patriota.

Não foram apresentadas emendas.

O voto é pela autorização da execução da obra, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.

Com a palavra, em substituição ao Relator, o Deputado João Leão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Voto do Relator.

“Conforme evidenciado pela decisão do TCU, a situação

extrema vivenciada em Manaus praticamente obrigou os

dirigentes da Manaus Energia S.A. a aplicar os recursos da

forma como o fizeram. De fato, há de se ressaltar que a decisão

da diretoria da empresa objetivou preservar o interesse público, o

qual seria gravemente esvaziado se ocorressem racionamentos

de energia, com prejuízos evidentes a toda a população.

Essa situação de excepcionalidade foi claramente

reconhecida pelo TCU, o qual recomendou ao Congresso Nacional

e a esta Comissão a descaracterização de qualquer

irregularidade grave que pudesse impedir a liberação de recursos

para este programa de trabalho.
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Em face do exposto, voto pela autorização da execução do

subtítulo Implantação de Usina Termelétrica de 270 megawatts

no Estado do Amazonas, na Unidade Orçamentária nº 32.273,

Manaus Energia S.A., na forma do projeto de decreto legislativo

anexo.

Sala das Comissões, em 5 de maio de 2002.

Deputado Gonzaga Patriota, Relator”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o Relatório do

Deputado Gonzaga Patriota, lido pelo Deputado João Leão.  (Pausa.)

Não há inscritos. Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que forem favoráveis

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que forem favoráveis

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai ao Congresso Nacional.

Passamos ao item nº 3 da pauta.

Aviso nº 15, de 2002, do Congresso Nacional, referente ao subtítulo “Contorno

Rodoviário em Colatina, Estado do Espírito Santo, no Corredor Leste — BR-259/ES”.

Relator: Deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro.

Não foram apresentadas emendas.

O voto é pela autorização da execução, na forma do projeto de decreto legislativo

anexo.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar, Líder do PT na Casa.

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

ler o relatório.

Trata o presente parecer do Aviso nº 15, de 2002 - CN, descrito na ementa.

O subtítulo pertinente é o 26.782.0230.5789.0006 — Construção do Contorno

Rodoviário em Colatina, Estado do Espírito Santo, no Corredor Leste – BR-259/ES —,

constante do Quadro VII, anexo à Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, os quais se
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encontram com sua execução orçamentária suspensa por força da incidência da norma

insculpida no art. 12, caput, que assim determina: ‘Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de

Diretrizes Orçamentária de 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos

contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que

apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da

União, constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO e do Congresso Nacional’.

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

Processo TC-005.383/2001-0, oriundo de auditoria realizada pela Secretaria de Controle

Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Espírito Santo — SECEX/ES —,

tendo sido constatados como indícios de irregularidades graves a falta de formalização dos

processos de remoção da adutora e dos postes; a desapropriação do imóvel para

remanejamento das redes de água e energia elétrica; a demora no licenciamento ambiental

da obra e a discrepância entre os preços unitários usados no contrato com a empresa

Contek Engenharia S.A. e aqueles indicados no Sistema de Custos Rodoviários – SICRO.

A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso Nacional

pelo Tribunal de Contas da União, fundamentado no que a Lei de Orçamento Anual de

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’.

2 – Exame das informações remetidas pelo Tribunal de Contas da União.

Através da Decisão nº 179/2002, do Plenário do Tribunal de Contas da União,

remetida ao Congresso Nacional através do Aviso nº 15, de 2002, o Tribunal Pleno daquela

Corte de Contas decidiu: 1º) determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes – DNIT que condicione a continuidade da execução desse contrato à

celebração de termo aditivo no qual se preveja que as futuras alterações contratuais em

que constem acréscimos de quantitativos de itens devam tomar como base os preços

constantes do Sistema de Custos Rodoviários – SICRO; 2º)  determinar ao DNIT que, em

futuras licitações com a utilização de recursos federais, adote uma séria de providências e

procedimentos; 3º) determinar à SECEX do Espírito Santo que converta os autos do

Processo nº TC-005.383/2001-0 em processo de acompanhamento da obra para verificar
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se as determinações feitas ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura – DNIT foram

atendidas.

Examinei também, minuciosamente, o relatório do Tribunal de Contas da União

sobre o Processo nº TC-005.383/2001-0, que instruiu a Decisão nº 179/2002, do Plenário

do Tribunal de Contas, e não encontrei motivos para discordar das conclusões daquela

Corte de Contas.

Não obstante, a tarefa deste Relator e desta Comissão é fazer um julgamento sobre

a oportunidade e a conveniência de, levando-se em conta as informações e iniciativas do

Tribunal de Contas da União, autorizar imediatamente, ou não, a continuidade da obra,

vale dizer, julgar se, ao teor do art. 12, § 3º, da Lei de Orçamento Anual de 2002, já foram

tomadas as medidas saneadoras das irregularidades, estando, desde já, suficientemente

protegido o interesse público, a ponto de se liberar a continuidade da obra.

No caso específico desta obra, este Relator entende que já foram tomadas as

medidas saneadoras cuja ausência impediu a continuidade da obra. Particularmente

porque a empresa em questão já remeteu um comunicado ao DNIT declarando sua

concordância com a assinatura de um termo aditivo ao contrato original, acatando

integralmente a condição imposta pelo Tribunal de Contas da União — cópia em anexo.

Trata-se, agora, apenas de seguir os trâmites burocráticos normais.

Ora, o próprio TCU, no corpo do relatório, informa que a exigência do termo aditivo

é colocada para prevenir a possibilidade de que, no futuro, sejam feitas modificações nos

quantitativos contratados que resultem em prejuízo para a Administração. Trata-se,

portanto, de um prejuízo meramente potencial.

Na opinião deste Relator, uma vez que a medida saneadora determinada pelo

Tribunal de Contas da União já está encaminhada, com a concordância da empresa

contratada, e que se trata de um prejuízo potencial e não imediato, não faz sentido manter

a vedação à execução da obra.

Voto do Relator.

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

26.782.0230.5789.0006 – Construção do Contorno Rodoviário em Colatina, Estado do

Espírito Santo, no Corredor Leste – BR 259/ES (TC nº 005.383/2001-0) —, na forma do

projeto de decreto legislativo anexo.
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Este Deputado assina o parecer. Segue, anexo, o projeto de decreto legislativo, na

forma como foi distribuído aos Srs. Parlamentares.

Esse é o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o relatório do

Deputado Jorge Bittar. (Pausa.)

Não há inscritos. Declaro encerrada a discussão do relatório.

Em votação na Câmara dos Deputados o relatório do Deputado Jorge Bittar. Os

Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai ao Congresso Nacional.

Antes de passar ao item seguinte, farei um esclarecimento com relação à aprovação

da proposta do Deputado Ricardo Barros. Quando mencionei dois dias de prazo mínimo,

referi-me a dois dias úteis, para evitar o sábado, o domingo ou o feriado.

Com a palavra o Deputado José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presidente, eu pediria que fosse considerado

e colocado extrapauta o relatório do Aviso nº 10.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O prazo de emendas foi

vencido.

Em votação a proposta de inclusão extrapauta apresentada pelo Deputado José

Borba.

Deputado Jorge Bittar, V.Exa. está de acordo com a inclusão? (Pausa.)

Deputado Divaldo Suruagy, V.Exa. está de acordo com a inclusão? (Pausa.)

Fiz a pergunta, porque faço questão de ouvir a Oposição neste caso, já que a

proposta é do Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, há divergência de nossa parte

em relação à matéria. Preferiríamos discuti-la com o Relator e com o próprio Colégio de

Líderes desta Comissão para a apreciarmos com mais cautela.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sugiro que o Relator, se

quiser, converse com o Deputado Jorge Bittar; talvez se consiga resolver o problema antes

do encerramento da reunião.

Com a palavra o Deputado Divaldo Suruagy.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Sras. e Srs. Senadores, nove grandes obras estão sendo construídas em nosso País. As

nove empresas ligadas às obras em questão, em determinado momento, foram

questionadas pelo Tribunal de Contas da União. Seis delas ainda não tiveram suas

dúvidas dirimidas, permanecendo as interrogações levantadas por aquele órgão. Três

delas tiveram sua regularidade definida pelo Tribunal, tendo sido expedido ofício

competente para o Poder Executivo e para a Comissão de Orçamento do Poder Legislativo.

Como é do conhecimento de todos que aqui se encontram, houve, por razões de

natureza política perfeitamente compreensíveis dentro do processo democrático, obstrução

da maioria da bancada da Bahia. Porque não estava sendo incluída uma reivindicação

legítima, a conclusão do aeroporto de Salvador, a bancada da Bahia, a maior do Nordeste,

fez valer seu peso, sua força. A obstrução gerou impasse, impossibilitando a leitura dos

processos aprovados — a simples leitura, ato meramente burocrático. Sendo assim, o

Executivo empenhou os recursos atinentes ao exercício do ano passado.

O projeto de resolução do Poder Legislativo não foi publicado em virtude da

suspensão da sessão naquela madrugada. Aí, vem a grande dúvida. O que é empenho? A

Lei nº 4.320, comentada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, órgão da

maior credibilidade jurídica e administrativa, define empenho, obviamente, como uma das

fases mais importantes por que passa a despesa pública, obedecendo a um processo que

vai até o pagamento. O empenho não cria obrigação, e, sim, dá início à relação contratual

entre o Estado e seus fornecedores e prestadores de serviços.

Então, foi dado início à relação contratual no que diz respeito a estas três obras:

uma adutora na bacia leiteira alagoana, obra que tem seqüenciamento de cinco, seis anos,

com elaborações já atendidas em exercícios anteriores, e duas outras, uma na Paraíba e

outra aqui no Distrito Federal.
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O grande apelo que gostaria de fazer à douta Comissão é no sentido de não

relacionarmos as obras não aprovadas pelo TCU com aquelas já aprovadas pelo referido

Tribunal. Basta a simples leitura de um ofício para legitimar o pleito ora formulado.

Sr. Presidente, peço, portanto, a V.Exa. e a todos os Parlamentares que compõem a

Comissão de Orçamento que tenham sensibilidade para reconhecer a importância e a

magnitude da obra, que está sendo preterida pelo simples fato de não ter sido feita a

leitura de um ofício, por razões que V.Exa. bem conhece, naquela noite de dezembro do

ano passado. Trata-se de filigrana. O empenho já existe, e o raciocínio da presença do

empenho se deu no sentido de definir os recursos e segurar a verba destinada à

continuidade daquela obra administrativa.

Este o apelo que faço à Comissão e, particularmente, a V.Exa.: não relacionarmos

três grandes obras que já tiveram suas contas regularizadas junto ao TCU com as outras

seis ainda não aprovadas pelo referido Tribunal.

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

tenho grande interesse em resolver o assunto, até porque, na qualidade de Deputado, por

questão de estratégia política, atuei no sentido de que tais assuntos não fossem discutidos

no ano passado. Entretanto, tenho de ouvir os Líderes, que deverão consultar a assessoria

da Câmara. Convido V.Exa. para participar da reunião do Colégio de Líderes que se

realizará logo em seguida, oportunidade em que, com muita prudência e muita vontade de

resolver, tomaremos uma decisão em relação ao assunto, observando que a vontade de

resolver não pode superar a prudência.

Com a palavra o Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, um dos pontos que estão obstruindo a matéria é exatamente a

interpretação da Consultoria da Câmara, que evoca um problema que não imagino existir.

Chamo a atenção de V.Exa. e dos demais Parlamentares para aquilo que se chama

execução orçamentária. Nossa Consultoria está entendendo execução orçamentária como

o ato do empenho, e isso não é verdade. Quem já trabalhou na matéria e sabe o que

significa cada palavra relativa ao assunto não entra nessa conversa.

A Lei nº 4.320 traz a definição das várias fases do empenho. Já externei meu ponto

de vista em relação ao assunto. Consultando a Lei nº 4.320, que o nobre Deputado
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Divaldo Suruagy trouxe à luz, observamos um comentário muito específico, segundo o

qual o processo da execução orçamentária passa pela fase do empenho, importante, mas

não decisiva; pela fase da liquidação do processo — há artigo da Lei nº 4.320 que define

liquidação — e pela fase da autorização de pagamento. Essas são as três fases da

execução orçamentária, mas muita gente está querendo interpretar de outra maneira,

limitando-se apenas à fase do ordenamento do empenho.

Proponho discutirmos a matéria com mais profundidade no Colégio de Líderes,

juntamente com a assessoria, para que prevaleça o bom senso e a vontade política.

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

Márcio Reinaldo Moreira.

Não houve entendimento com relação ao assunto da inclusão extra pauta. Portanto

não há mais assunto a ser discutido.

Com a palavra o Deputado Armando Abílio, do PSDB da Paraíba.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Sr. Presidente, pergunto ao Relator se

S.Exa. chegou a algum acordo com o Deputado Jorge Bittar

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

Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Conversamos sobre a matéria. Não há, por

enquanto, comprovação oficial de que uma das exigências do Tribunal tenha sido

efetivamente cumprida. Foi feita consulta ao Ministério, mas não houve condições de

resposta imediata. Nossa sugestão é que se retire a matéria da pauta, incluindo-a na

próxima, desde que, evidentemente, o Ministério nos envie a comprovação de que o item

8.4.1 do relatório tenha sido efetivamente colocado em prática.

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

José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presidente, não tendo sido possível obter as

informações necessárias relativas ao item 8.4.1, acordamos no sentido de esperar sejam

supridas as demandas e incluir a matéria na pauta seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo concordância, a

matéria será incluída na pauta da próxima reunião.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Qual será a posição da Presidência?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Presidência não colocará

em votação a inversão de pauta, na medida em que não há acordo, respeitando a

divergência do Líder do PT. Colocaremos a matéria em pauta na próxima terça-feira, às

14h30min.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Antes do encerramento queria fazer um

apelo. É muito complicado participar de reunião desta Comissão às quarta-feira pela

manhã. Qualquer outro horário é melhor, às quartas-feiras à tarde ou à noite, às terças-

feiras pela manhã ou à tarde, às quintas-feiras pela manhã, porque aquele é o horário

tradicional das demais Comissões, e ficamos imensamente estressados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – As sessões da próxima

semana serão convocadas para terça-feira e quarta-feira, às 14h30min. Se necessário,

estenderemos para quinta-feira.

Aceito a sugestão de V.Exa. A idéia é haver número para deliberarmos, e V.Exa.
tem conspirado para que assim se dê.

O SR. SENADOR ADIR GENTIL – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Senador Adir Gentil, saúdo

V.Exa. pela primeira participação na Comissão. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SENADOR ADIR GENTIL – Sr. Presidente, sei o quanto é difícil conciliar os

interesses de todos os membros da Comissão de Orçamento. Entretanto, como nós,

Senadores, temos sessões deliberativas às terças-feiras e às quartas-feiras à tarde, fica

impossível comparecermos às reuniões desta Comissão.

O apelo que fazemos neste momento é no sentido de que V.Exa. também leve em

consideração as sessões do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) –  Senador, Adir Gentil,

agradeço a participação a V.Exa.

Normalmente o período da Ordem do Dia das sessões da Câmara e do Senado

começa mais tarde. Sendo assim, teríamos em torno de duas horas para deliberar. Na

medida em que precisamos atender a todos, alternaremos: um dia descontentaremos o

Deputado Jorge Bittar; outro dia, V.Exa.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes convocando

reunião para a próxima terça-feira, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.


