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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reunião suspensa.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Suspendo a presente reunião

e marco sua continuação para as 17h e 30min.

(A reunião é suspensa.)
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Há intervenções simultâneas ininteligíveis.

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

declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos

e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 16 e 17, de

2002.

Apreciação das atas das seguintes reuniões:

Ata da 5ª reunião de audiência pública, realizada no dia 4 de junho 2002, e ata da

12ª reunião ordinária, realizada em 4 e 5 de junho de 2002.

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

Os Srs. Deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Fica aprovada a dispensa da leitura da ata, tanto no Senado quanto na Câmara,

tendo a mesma sido distribuída antecipadamente.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a aprovação das respectivas atas, conforme o

estabelecido na alínea “f” do art. 9º do Regulamento Interno desta Comissão, declaro-as

aprovadas.

Em razão da limitação da própria voz deste Presidente, solicito ao Deputado Cláudio

Cajado que proceda à leitura do expediente.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o expediente é o seguinte:

“I) Correspondência interna recebida:

1) Ofício nº 138/2002, de 06 de junho, do Senador Leomar

Quintanilha, representante do PFL, indicando o Senador

Mozarildo Cavalcanti para integrar o Comitê de Acompanhamento

e Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira.

2) Ofício nº 23, de 05 de junho, de autoria dos Deputados Jorge Bittar e

Carlito Merss, solicitando  acesso ao documento sobre licenciamento ambiental do Projeto

de Irrigação Piancó III.”

Tal solicitação foi encaminhada ao Relator da matéria, Deputado Luciano Castro.
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“Expedientes encaminhando justificativa de faltas às

reuniões da Comissão, deferidos pela Presidência:

1) Requerimento do Senador Sérgio Machado, de 06 de

junho. Período: 5 de junho.

2) Ofício 259/2002, do gabinete do Senador Mozarildo

Cavalcanti, de 06 de junho. Período: 6 a 10 de junho.

3) Ofício 63/2002, de 7 de junho, do gabinete do Deputado Gastão Vieira.

Período: 4 a 6 de junho.

4) Fax encaminhado pelo gabinete do Deputado do

Professor Luizinho. Período: 9 a 15 de junho.

5) Ofício nº 1.465/2002, de 11 de junho, do Deputado

Silas Brasileiro. Período: 12 e 13 de junho.

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de

Representantes das Lideranças Partidárias com assento na

Comissão:

1) Ofício nº 254, de 5 de junho, do Deputado Geddel Vieira

Lima, Líder do PMDB, indicando o Deputado Eunício Oliveira.

II - Correspondência externa recebida:

1) Ofício nº 36, de 10 de junho, do Secretário de

Orçamento Federal, Sr. Hélio M. Tollini, que encaminha proposta

de modificação do Projeto de Lei nº 11, de 2002-CN, no qual foi

detectado erro material dos anexos relacionados ao Tribunal

Regional Eleitoral da Paraíba.

2) Fax encaminhado pela Secretaria Estadual de

Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando que seja

incluído dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que vede

a aprovação de emendas que gerem metas de ação continuada

para os programas da Secretaria de Estado da Assistência

Social.
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Expedientes encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em

atendimento ao disposto no art. 55, inciso I, alínea “a”, e § 1º, da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

1) TRE/Rio Grande do Norte. Período: maio/2001 a

abril/2002.

2) TRE/Pará. Período: primeiro quadrimestre de 2002.

3) TRE/Espírito Santo. Período: maio/2001 a abril/ 2002.

4) Senado Federal. Período: maio/2001 a abril/2002.

5) TRT/19ª Região. Período: primeiro quadrimestre de

2002.

6) TRT/20ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002 e

primeiro quadrimestre de 2002.

7) TRT/2ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002.

8) TRE/Pernambuco. Período: maio/2001  a abril/2002.

9) TRT/5ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002.

10) TRT/18ª Região. Período: janeiro a abril/2002.

11) TRE/Paraná. Período: maio a abril/2002.

12) TRT/8ª Região. Período: maio/2001 a abril/2002.

13) TST. Período: maio/2001 a abril/2002.

Avisos/SGS encaminhados pelo Ministro Adylson Motta,

Presidente em exercício da Segunda Câmara do Tribunal de

Contas da União:

Aviso nº 1.456, de 29 de maio de 2002, encaminhando

cópia da Decisão nº 264/2002, sobre auditoria realizada nas

obras de construção da segunda ponte sobre o Rio do Sal,

compreendendo o trecho entre o bairro Porto Dantas, em

Aracajú/SE, e os diversos conjuntos habitacionais do Município

de Nossa Senhora do Socorro.

III- Distribuição de matéria:

Projetos de lei:
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1) Projeto de Lei nº 13/2002 — Relator designado:

Deputado Jorge Bittar.

2) Projeto de Lei nº 14/2002 — Relator designado:

Deputado João Grandão.

Mensagens:

1) Mensagem nº 80/1999-CN — Relator designado:

Deputado Pedro Fernandes.

Avisos do Congresso Nacional.

1) Aviso nº 40/2002-CN — Relator designado: Deputado

Sérgio Miranda.

2) Aviso nº 43/2002-CN — Relator designado: Deputado

Eujácio Simões.

3) Aviso nº 44/2002-CN — Relator designado: Senador

Tião Viana.

Avisos do Congresso Nacional referentes a Subtítulos com

indícios de irregularidades graves, constantes do Quadro VII da

Lei Orçamentária para 2002:

1) Aviso nº 37/2002-CN — Relator designado: Deputado

Dr. Rosinha.

2) Aviso nº 38/2002-CN — Relator designado: Deputado

Jorge Khoury.

3) Aviso nº 39/2002-CN — Relator designado: Deputado

Pedro Chaves.

4) Aviso nº 41/2002-CN — Relator designado: Deputado

Anivaldo Vale.

5) Aviso nº 42/2002-CN — Relator designado: Deputado

Jorge Bittar.

6) Aviso nº 49/2002-CN — Relator designado: Deputado

João Almeida.

7) Aviso nº 50/2002-CN — Relator designado: Senador

Jonas Pinheiro.
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8) Aviso nº 51/2002-CN — Relator designado: Senador

Jonas Pinheiro.

Está concluída a leitura do Expediente, Sr. Presidente.

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

Cláudio Cajado.

Ordem do Dia.

Esta Presidência faz duas solicitações com relação à Ordem do Dia. A primeira é

sobre a inclusão na Ordem do Dia de projeto de resolução que altera o art. 43 da

Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, de autoria desta Comissão, no sentido de

dar caráter terminativo aos projetos de decreto legislativo aprovados pela Comissão

referentes à apreciação dos relatórios do TCU sobre as obras com indícios de

irregularidades graves.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, pelo conteúdo do projeto, o

Partido dos Trabalhadores não apresentará nenhum obstáculo. No entanto, solicito a

V.Exa que aguarde a manifestação do Líder, que em breve estará presente neste recinto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Acato a sugestão de V.Exa.

Contudo, apenas peço que se discuta a inclusão.

Votaremos a matéria, quando estiver presente o Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Perfeitamente. Foi a minha solicitação.

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

Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente, nós, do PFL, somos

extremamente favoráveis à adoção de tal medida. Já discuti a questão com alguns

membros do próprio Partido dos Trabalhadores, como o Deputado João Coser, e de outros

partidos da Oposição. Na realidade, constatamos, permanentemente, que o TCU nos

informa sobre o processo com graves indícios de irregularidades e, depois de sanadas tais

lacunas, a matéria é aprovada pela Comissão. Em seguida, dependemos da apreciação do

Congresso Nacional.

Então, a medida proposta resolve, definitivamente, o problema. Tornaremos o

processo terminativo na Comissão. Serão sanadas situações em diversos Estados, cujas
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obras em andamento são interrompidas com prejuízo para o Erário e para a população.

Repito: o PFL está totalmente de acordo com a proposição.

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

Jorge Bittar, Líder do PT.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, de qualquer forma, estou de

acordo com a inclusão da presente proposta na pauta. Tenho apenas a seguinte dúvida

sobre o conteúdo da matéria, que poderemos analisar adiante: se adotarmos a resolução

hoje, ela vigerá para os projetos que vierem a ser aprovados, no futuro, nesta Comissão.

Aqueles que ainda não foram aprovados pelo Plenário do Congresso deverão ser

apreciados pelo Congresso Nacional? Porque houve votação nesta Comissão, com a qual

concordei, com a condição de comprovar a documentação do IBAMA antes de a matéria

ser analisada pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. pode ficar tranqüilo,

porque, em relação à matéria mencionada por V.Exa., comprometemo-nos a dar o

apoiamento para o recurso ir a Plenário. O recurso para o Plenário é de iniciativa de um

décimo de uma Casa e um décimo da outra, o que V.Exa. conseguirá sem dificuldades.

Poderemos fazer o acordo no sentido de que todos os casos em que houver discordância o

recurso seja julgado pelo Plenário. No caso, trata-se apenas de acelerar o processo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, estou plenamente de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Como todos estão de acordo,

está incluído, como Item 1 da Ordem do Dia, o presente projeto de resolução.

Antes de concluir, passo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Registro total apoio à proposta de

V.Exa.

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

Com a palavra o nobre Deputado Cláudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, a intenção do projeto de

resolução é agilizar os trabalhos, em termos de execução orçamentária do Governo. Na

verdade, a Comissão tem condições técnicas para, decidindo, tornar mais eficiente o

procedimento, a fim de não protelarmos, depois de proferida a decisão, a efetivação da

execução orçamentária.
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Por outro lado, o próprio projeto prevê, em caso de não-concordância com a

deliberação tomada na Comissão, recurso ao Plenário do Congresso Nacional, o que

assegura a discussão, num segundo momento, em caso de insurgência contra a decisão

acolhida pela Comissão.

Portanto, louvo V.Exa. pela iniciativa. Com tal mecanismo, a partir da aprovação

pela Comissão — pois não vejo quem possa enfrentar a eficácia do projeto de resolução —,

iremos, sem sombra de dúvida, ter o Orçamento pragmático na sua plenitude.

Muito obrigado.

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

Eunício Oliveira, Líder do PMDB, na Comissão.

O SR. DEPUTADO EUNÍCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, o PMDB apóia

integralmente a medida, que visa, exatamente, à aceleração do processo que fica, muitas

vezes, paralisado à espera da aprovação pelo Congresso Nacional. Todas as vezes que esta

Comissão decide por determinada posição é porque o TCU já apresentou sua deliberação.

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

Com a palavra o nobre Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar

PSB/PCdoB concorda plenamente com a proposta.

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

Patriota.

Está incluído.

A segunda proposta é, após apreciar a referida proposta de resolução, solicitar a

aquiescência do Plenário para que a Pauta nº 17, composta de relatórios de projeto de lei e

de aviso do Congresso Nacional, seja apreciada, inicialmente, tendo em vista que da Pauta

nº 16 consta o relatório do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002,

requerendo, assim, prazo maior para sua o seu exame.

Em discussão a alteração.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - A proposta é a inversão da

pauta, ou seja, iniciar a reunião pela Pauta nº 17, dos projetos de decreto legislativo.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - A sugestão é de V.Exa.?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - É.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Está aceita.

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

Vamos iniciar com a discussão do projeto de resolução, objeto de manifestação de

alguns Líderes.

Há mais algum Deputado inscrito para discutir a matéria? (Pausa.)

Peço ao Sr. Deputado Cláudio Cajado que leia a matéria na íntegra.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, a matéria é a seguinte:

“Projeto de Resolução, de 2002-CN, que altera o art. 43 da

Resolução nº 1/2001-CN. Autora: Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Art.1º. O art. 43 da Resolução nº 1/2001-CN passa a ter a

seguinte redação:

Art. 43. A aprovação, pela Comissão, de projeto de decreto

legislativo autorizando a execução de dotações constantes na Lei

Orçamentária Anual, sob condição suspensiva, no caso de

subtítulos, convênios, parcelas ou subtrechos em que forem

identificados indícios de irregularidades graves, levantadas pelo

TCU, dependerá de justificação quanto às medidas saneadoras,

adotadas pelo órgão responsável, e terá caráter terminativo,

salvo recurso ao Plenário do Congresso Nacional, assinado por

um décimo dos representantes de cada Casa.

Art. 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

Congresso Nacional, junho de 2002.

Justificação.

O presente projeto visa a adequar a Resolução nº 1/2001-

CN às necessidades de celeridade da execução orçamentária e

financeira dos recursos federais, sem retirar a eficácia do

mecanismo desenvolvido pelo próprio Poder Legislativo, para o
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controle das obras com indícios de irregularidades, há mais de

seis anos, e que se vem demonstrando ser de grande valia.

Indubitavelmente, a Comissão, como órgão técnico do

Congresso Nacional, em matéria orçamentária, por força de

disposição constitucional expressa, encontra-se plenamente

capacitada política e tecnicamente para apreciar, em caráter

final, os avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União,

considerando saneadas ou não as obras constantes do anexo de

obras com indícios de irregularidades, existente nas leis

orçamentárias e previsto no art. 83 da Lei nº 10.266/01,

LDO/2002.

Cumpre ressaltar que está resguardada a faculdade,

presente nos Regimentos das Casas, de recurso ao Plenário do

Congresso Nacional, quando apresentado por um décimo dos

senhores membros de ambas as Casas”.

Sala das sessões, 11 de junho de 2002.

Está lido, Sr. Presidente, na íntegra, o projeto de resolução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão.

Não há inscritos para discutir. Encerra-se a discussão. (Pausa.)

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado no Senado Federal.

A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional. Após a aprovação pelo Congresso

Nacional, evidentemente, passam a ser terminativos, na Comissão, todos os projetos,

inclusive os já aprovados.

Há sobre a mesa requerimento do Senador Ronaldo Cunha Lima para inclusão na

pauta de projeto de que S.Exa. é Relator. Entendo que poderemos acatar solicitação do

Senador por unanimidade.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Qual é o projeto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Projeto de Lei nº 12, que abre

ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de 3 milhões 474 mil 618 reais em

favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, para

fins específicos.

Concorda, Deputado?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É para incluir na pauta projeto sobre

crédito suplementar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Sim.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Pois não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Aprovada a inclusão na

pauta, passo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Lima, para relatar.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - O Presidente da República, no uso da

prerrogativa que lhe confere a Constituição Federal, mediante Mensagem nº 76/2002,

submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 12, que abre ao

Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor global de 3 milhões 474 mil 618 reais

em favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho,

para os fins que especifica.

Os recursos ao acréscimo da programação decorrerão da anulação parcial da

dotação orçamentária em valor correspondente e da incorporação de recursos oriundos de

operações de crédito externo ou montante de 100 mil reais.

Conforme consta da exposição de motivos do Ministro de Estado do Planejamento,

Orçamento e Gestão, os acréscimos destinados à Justiça Eleitoral serão utilizados para a

compra de terreno e construção da sede do cartório da Zona Eleitoral, no Município de

Xapuri, no Estado do Acre, e para a construção de cartórios eleitorais e urnas eletrônicas

nos Estados de Goiás e Paraíba.

No que tange à Justiça do Trabalho, o crédito, no valor de 240 milhões de reais,

será aplicado na construção e aquisição de imóveis destinados a abrigar Varas dos

Tribunais Regionais do Trabalho da 8ª e da 18ª regiões.

Os recursos destinados ao Tribunal de Contas da União, que somam 205 milhões

de reais, destinam-se ao projeto Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de
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Contas da União, que visa a reforçar e a atualizar a sua capacidade institucional de

fiscalização de contas públicas.

Ainda segundo a exposição de motivos, os órgãos envolvidos no presente crédito

atestaram que as programações objeto de cancelamento não sofrerão prejuízos em sua

execução, uma vez que os remanejamentos propostos foram decididos com base em

projeções de suas possibilidades.

O crédito encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais, legais e

regimentais pertinentes à matéria.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa técnica legislativa

e afigura-se meritório, uma vez que ajusta programação do Tribunal de Contas da União,

da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, com o intuito de assegurar-lhes os meios

necessários para alcançar seus objetivos.

Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade e mérito do

projeto de lei, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 12, de 2002, na forma proposta

pelo Executivo e com a rejeição das medidas propostas.

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concluída a leitura do

parecer e do voto.

Em discussão.

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

ordem.

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

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, enalteço a posição do

Relator. Todos os citados Tribunais precisam de mais recursos. Aliás, não tenho dúvida e

sou parceiro na tese de que toda a estrutura de Estado no Brasil precisa ser melhor

instrumentalizada.

Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos de executar orçamento em

que há contingenciamento sistemático de verba por parte do Governo. Assim, de repente,

levaremos a efeito algo para o qual não havia previsão orçamentária, cancelando recursos

de outras áreas. Sem dúvida, tal medida altera o superávit primário e faz com que o

Governo não efetive outras tarefas já previstas na Lei Orçamentária.
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Portanto, não é oportuno, neste momento, suplementarmos recursos para

determinadas ações.

Solicito tempo para melhor analisar o projeto. Sugiro que a matéria vá para o final

da pauta, a fim de compreender as razões de V.Exa. A proposta é importante e vai atender

ao pleito das Justiças Eleitoral e do Trabalho.

Também sou autor de emenda que propõe a construção de cartório eleitoral em

Redenção, Município-pólo do Estado do Pará.

Indago aos companheiros de outros partidos se é oportuno permitir que o Governo

abra mais créditos suplementares antes de executar qualquer gasto previsto no

Orçamento. O Governo ainda não executou nada, Sr. Senador, e quer crédito

suplementar. Vamos esperar a realização de algo.

Sr. Presidente, permita-me avaliar melhor a questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado Giovanni Queiroz,

concordo com a proposta de V.Exa. de discutir o assunto ao final da reunião. Peço apenas

a V.Exa. que ouçamos os outros Deputados em razão da necessidade de o Relator se

ausentar.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Conforme indicação do

Relator, declaro inadmitida a Emenda nº 2, em conformidade com o disposto no art. 9,

letra “q”, do Regulamento Interno da Comissão.

Então, solicito a V.Exa. que analise a questão, tanto o pleito de V.Exa. quanto a

declaração de inadmissibilidade da Presidência.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Da minha emenda?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - De uma delas.

Depois discutiremos, no final.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, requeiro tempo para

avaliar a questão.

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

Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, apelo para o Deputado

Giovanni Queiroz, porque os recursos conseguidos, por meio de destaques e emendas ao
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Orçamento, que foram discutidos e votados no final do ano passado, de cuja deliberação o

Deputado Giovanni Queiroz participou, contemplam o Estado de Goiás com alguns

cartórios eleitorais.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do meu Estado já conseguiu os terrenos

com as respectivas Prefeituras e elaborou o projeto, em fase de preparação de licitação.

Neste momento, aguarda-se somente a liberação de recursos para licitar, a fim de que,

ainda este ano, os cartórios eleitorais sejam construídos no Estado de Goiás. Por exemplo,

as cidades de Novo Gama, no entorno de Brasília, e Valparaízo, em pouco mais de cinco

anos, viram sua população ser multiplicada por dez. As cidades têm mais de 50 mil

habitantes. Então, há urgente necessidade de o Tribunal Regional Eleitoral construir os

cartórios, porque o crescimento populacional nas referidas localidades foi muito acima da

média do Estado e do País.

Por isso, conseguimos, com o apoio de todos os Parlamentares, inclusive do

Deputado Giovanni Queiroz, aprovar o citado recurso no Orçamento de 2002, que está

sendo encaminhado para o Congresso Nacional por meio de crédito suplementar.

Faço esse apelo, repito, para o Deputado Giovanni Queiroz, a fim de que S.Exa nos

ajude a aprovar matéria tão importante não só para Goiás, mas também para o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Alguém mais deseja fazer uso

da palavra? (Pausa.)

Esta Presidência agradece ao Senador Cunha Lima a presença.

Passa-se à apreciação da Pauta nº 17. (Pausa.)

Devido à breve ausência do Deputado João Almeida, passamos à apreciação do Item

2 da pauta.

Aviso nº 10, de 2002-CN, referente ao Subtítulo Duplicação e Restauração

Rodoviária BR-230, no trecho João Pessoa—Campina Grande, no Estado da Paraíba.

Relator: Deputado José Borba.

Foi aprovada emenda ao projeto de decreto legislativo pela autorização da execução

na forma do projeto de decreto legislativo anexo, rejeitada a emenda. O Relator encontra-

se ausente. Assim, designo ao Deputado Eunício Oliveira a responsabilidade de se

manifestar a respeito da matéria.
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A Presidência comunica a todos que a matéria já foi relatada pelo Relator, e o

Deputado Jorge Bittar solicitou esclarecimentos. Então, peço à bancada do PT especial

atenção, porque é necessário que os esclarecimentos ocorram, a fim de se remover ou não

a referida solicitação.

Com a palavra o Deputado Eunício Oliveira.

O SR. DEPUTADO EUNÍCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, diz o relatório a certa, na

parte final:

“2 - Exame das informações emitidas pelo Tribunal de

Contas da União

Através do Acórdão nº 67/2002- Plenário, remetido ao

Congresso Nacional através do Aviso nº 10, de 2002 - CN, o

Tribunal Pleno daquela Corte de Contas decidiu:

1º) conhecer e rejeitar as razões de justificativa

apresentadas pelos gestores responsáveis em questão;

2º) aplicar as questões responsáveis multa e autorizar a

cobrança judicial da dívida;

3º) fazer determinações ao Departamento Nacional de

Infra-estrutura de Transportes — DNIT para o futuro;

4º) determinar à SECEX-PB que acompanha o

cumprimento das determinações fixadas nesta deliberação; e

5º) enviar cópia desta deliberação, acompanhada do

Relatório e Voto que a fundamentam à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,

cientificando que as irregularidades apuradas no Programa de

Trabalho do OGU 12001 – 26.782.0235.5728.0007 — Adequação

de Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste/BR-230-Paraíba —

foram objeto de determinações do TCU ao DENIT, com vistas a

correções, podendo o referido projeto ser objeto de alocação de

recursos orçamentários. 6º) fazer notificações ao Ministro de

Estado dos Transportes, outras autoridades do Poder Executivo,
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assim com ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para

conhecimento.”

Examinei também, minuciosamente,  o Relatório do TCU

sobre o Processo n.º TC – 003.231/2001-0, que instruiu o

Acórdão n.º 067/2002-TCU-Plenário, e não encontrei motivos

para discordar das conclusões daquela Corte de Contas.

II - Voto do Relator

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do

Subtítulo nº 26.782.0235.5728.0007 — Adequação de Trechos

Rodoviários no Corredor Nordeste/BR-230-Paraíba — na forma

do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala das Comissões, maio de 2002.

Deputado José Borba, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concluído o relatório. Em

discussão a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, apenas peço um esclarecimento.

Foi tamanha a rapidez na leitura que consulto se se trata do Item 2 da Pauta n.º 17.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Item 2, atendendo à

ponderação de V.Exa.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Aviso nº 10/2002?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Exatamente. Se V.Exa.

desejar, poderemos voltar ao item anterior, em que há acordo com o Deputado Giovanni

Queiroz. Votamos e voltamos a ele. Concorda?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Concordamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Giovanni Queiroz. Voltamos ao item anterior.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Já foram esclarecidas as razões do

crédito especial. Entendi e creio que o Deputado Pedro Chaves tem razão. Na verdade, no

ano passado, nem votamos matéria no sentido de dotar algumas cidades do País de

instrumentos capazes de fazer avançar o processo eleitoral.
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Assim sendo, voto favoravelmente ao parecer do Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não há mais inscritos para

discutir o Projeto de Lei n.º 12/2002, do Congresso Nacional, que “abre, ao Orçamento

Fiscal da União crédito especial no valor global de R$ 3.474.618,00 (três milhões,

quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), em favor do Tribunal de

Contas da  União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho”.

Não há inscritos. Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara.

Os que forem favoráveis ao parecer do Senador Ronaldo Cunha Lima permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os que forem favoráveis ao parecer do Senador Ronaldo Cunha Lima permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.

Pergunto ao Deputado Dr. Rosinha se podemos voltar ao assunto.

Apenas para esclarecer à taquigrafia: retornamos ao Item 2 da Pauta n.º 17 — Aviso

n.º 10/2002, do Congresso Nacional.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, o

parecer que acabou de ser lido refere-se a matéria à qual foi apresentada emenda pelo

Deputado Jorge Bittar, não aceita no relatório. Nós inserimos na emenda que a matéria

deveria ser condicionada ao cumprimento da determinação prevista no Item n.º 8.4.1 do

parecer do Tribunal de Contas da União. Eu, inclusive, tomo a liberdade de ler o que

estabelece o Tribunal de Contas da União.

Item n.º 8.4.1:

“Proceda à recomposição dos preços unitários do serviço

de terraplanagem constantes do plano de trabalho.

Planilha Orçamentária do Contrato PJ 07/99, DER-Paraíba

do Convênio de Delegação de Execução n.º PG 169.97, celebrado
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com o Estado da Paraíba, ressarcindo o conveniado em 90% dos

valores registrados no CIC, em dezembro de 1998, mês de

referência —  Proposta vencedora da  Concorrência n.º 8/98  do

DER da Paraíba —, ou no Contrato PJ 07/99-DER da Paraíba, ou

o menor dos  dois, referentes aos serviços aprovados pelo então

DNER e executados pelo DER da Paraíba, pagos e a pagar,

observando-se os devidos reajustamentos de preços.”

Por que isso? Porque o Tribunal de Contas observa que houve superfaturamento no

contrato, no PJ nº 07/99. Por esse superfaturamento, o Tribunal de Contas, inclusive,

aplicou multas aos gestores responsáveis, atitude pela qual cumprimentamos o órgão.

Tenho a informação de que esse parecer seria votado e aprovado, desde que acatada

a emenda, conforme sugestão do próprio Tribunal de Contas da União.

Sr. Presidente, nós, do PT, tínhamos acordado votar o projeto hoje — está na pauta

do dia —, desde que o Relator aceitasse a Emenda nº 1, do Deputado Jorge Bittar, que é

aditiva e leva em conta a recomposição do Tribunal de Contas da União.

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

José Borba, Relator do projeto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, nobres companheiros,

realmente, procede a afirmação do Deputado Dr. Rosinha ao pedir que seja observada a

composição 8.4.1.

Na oportunidade, acordamos com o Deputado Jorge Bittar deixar a votação para a

próxima reunião — e aqui estamos —, a fim de buscarmos os convencimentos, dentre eles,

o que temos em mãos. S.Exa. assim se daria por satisfeito.

Hoje, já temos o despacho do TCU com referência à matéria em pauta, cuja leitura

poderia ser feita por mim ou, na ausência do Deputado Jorge Bittar, poderia passá-lo às

mãos do Deputado Dr. Rosinha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Faço um esclarecimento.

Voltaremos a abordar o Item 1, cujo Relator é o Deputado João Almeida, enquanto V.Exas.

conversam sobre o assunto. Após isso, retornaremos a essa questão.

Concedo a palavra ao Deputado João Almeida, para relatar o Item 1 da Pauta nº 17:
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“Projeto de Lei nº 06/2002-CN, que "Abre ao Orçamento de

Investimento, para 2002, em favor da Comercializadora

Brasileira de Energia Emergencial — CBEE, crédito especial no

valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), para

os fins que especifica. Relator: Deputado João Almeida. Não

foram apresentadas emendas. Voto: favorável, nos termos

propostos no Projeto.”

Com a palavra o Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, o projeto abre ao Orçamento

de Investimento para 2002, em favor da Comercializadora Brasileira de Energia

Emergencial — CBEE, crédito especial no valor de 1 milhão e 700 mil reais, para os fins

que especifica.

A exposição de motivos do Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão

informa que esse crédito especial na programação de trabalho da CBEE destina-se a

atender a despesas nas ações de manutenção de bens imóveis, manutenção e adequação

de bens móveis — veículos, máquinas e equipamentos — e manutenção e adequação de

ativos de informática — informação e teleprocessamento.

Informa ainda que a necessidade de crédito especial deveu-se ao fato de que a

referida empresa somente foi criada após a conclusão da elaboração da proposta de lei de

orçamento para 2002. Os investimentos serão custeados com receitas correntes

provenientes de geração própria da empresa.

É o relatório.

O voto do Relator é favorável ao projeto, por sua adequação do ponto de vista

constitucional, orçamentário e de mérito. Pela aprovação, na forma como apresentado.

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

João Almeida.

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, é evidente que já externamos

a posição do Partido dos Trabalhadores em relação a esses créditos, mas não podemos

imaginar que se crie uma situação dessa e não possamos ter recursos para minimamente

executar os procedimentos administrativos.
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Na época da elaboração do Orçamento para 2002, não havia sido criada a CBEE.

Concordamos que há necessidade de crédito especial, já que os recursos vão atender a

gastos administrativos, apesar da discordância do PT em relação aos contratos de

fornecimento de energia feitos por essa empresa. Todos os Deputados sabem do que

estamos falando.

Então, não há discordância quanto à razão da existência desses créditos. Nosso

parecer é favorável, embora com ressalvas referentes à questão energética.

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

João Grandão.

Em discussão a matéria.

Não há oradores inscritos. Está encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Deputado João Almeida.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal o parecer do Deputado João Almeida.

Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.

Item 3.

Aviso nº 26, de 2002-CN, referente aos procedimentos licitatórios na

Companhia Energética do Piauí — CEPISA. Subtítulo Implantação de Sistema de

Transmissão no Piauí — 639 quilômetros de linha de transmissão, na Unidade

Orçamentária nº 32.269 — e o subtítulo Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de

Energia Elétrica no Piauí. Relator, Deputado Nelson Meurer.

Concedo a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

procedo à leitura do voto do Aviso nº 26/2002-CN.

Voto.

De forma a sanar as irregularidades constatadas, o Tribunal de Contas da União

aplicou multa à gestora responsável, bem como declarou a inabilitação da mesma para o

exercício do cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração
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pública. O afastamento daquela que deu origem às irregularidades tem o objetivo de

impedir a ocorrência futura de outras irregularidades de igual gênero.

Além disso, entendo pertinente ressaltar o extremo rigor do Tribunal de Contas da

União ao inabilitar a Presidenta da CEPISA para o exercício de cargo em comissão na

administração pública, punição que considero exagerada, tendo em vista que a mesma

exigiu a qualificação necessária para o cumprimento da parte mais delicada da obra, que,

apesar de representar menor valor, pode vir a causar grandes danos a todo o sistema

elétrico, se elaborada fora dos padrões técnicos.

A gestora demonstrou, ao contrário, preocupação com a coisa pública, não

merecendo a punição que lhe foi imputada. Conforme ressaltou o eminente Ministro

Ubiratan Aguiar, em seu relatório e voto proferidos no plenário do Tribunal de Contas da

União, não se vislumbraram danos ao Erário decorrentes das irregularidades verificadas.

Nesse caso, a manutenção da paralisação das obras é que trará prejuízo à administração

pública e à sociedade, pela necessidade de manutenção e conservação da obra parada e a

impossibilidade de utilização pela população dos benefícios que a mesma trará, sobretudo

ao setor energético que tantos problemas enfrentou no ano 2001.

Ademais, eventual anulação dos contratos trará ainda mais atraso em virtude da

necessidade de realização de novo processo licitatório.

Dessa forma, entendo que as obras devem voltar a receber recursos orçamentários,

sem prejuízo de novas fiscalizações a serem realizadas pelo Tribunal de Contas da União.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos contratos PCJ nºs 079,

080, 081, 091, 092 e 097, de 2000, relativos ao Subtítulo nº 25.752.0294.3379.0022:

Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí — 639 quilômetros de linha de

transmissão de 284 megawatts, no Estado do Piauí — e dos Contratos nºs PCJ 099 e 108,

de 2000, relativos ao Subtítulo nº 25.752.0294.3407.0022: Ampliação de Rede Urbana de

Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí, Unidade Orçamentária nº 32.269,

CESIPA, na forma dos projetos de decreto legislativo em anexo.

Pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada pelo nobre Deputado Jorge Bittar.

É o voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão.

Concedo a palavra  ao Sr. Deputado João Grandão.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, em relação ao Item 3,

observamos que a Lei nº 8.666 é muito clara quanto ao processo licitatório. Só há

problema em licitações quando se tem a intenção de desvirtuá-las, apresentando-se,

então, o que chamamos de licitações viciadas. A Presidenta da CEPISA foi multada e

inabilitada por 6 anos na administração pública em vista de graves irregularidades no

processo licitatório. A própria situação já demonstra que, se há irregularidade em

processo licitatório, está-se ferindo pressupostos da Lei de Licitações, de nº 8.666. Então,

temos que ter alguns cuidados.

No Aviso nº 10/2002-CN, Item 2 desta pauta, bem como em outros a serem

apreciados futuramente, não fica claro se houve dano ao Erário. Por isso, o Partido dos

Trabalhadores apresentou a emenda, por intermédio do Deputado Jorge Bittar, mas foi

rejeitada pelo Relator. Nela, pedimos que o TCU seja explícito. Ou seja, o Tribunal de

Contas da União não pode emitir parecer que, em vez de esclarecer, confunde. E é o que

está acontecendo.

Portanto, manifestamos nosso voto contrário à situação, pelo fato de a nossa

emenda não ter sido aceita. O Tribunal não deixa explícito se houve ou não dano ao

Erário. É evidente que, pela punição da Presidenta da CEPISA a 6 anos de inabilitação

para servir à administração pública, lucro não deve ter dado ao Erário, mas não consta se

houve alguma situação de irregularidade.

O parecer do PT é contrário em função dessa situação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concedo a palavra ao Sr.

Relator.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER  - Sr. Presidente, após verificar a emenda do

nobre Deputado Jorge Bittar, esclareço estar bem claro no relatório do Tribunal de Contas

da União, apresentado pelo Relator e aprovado pelos Ministros do TCU, que não houve

prejuízo ao Erário. Está bem explícito. A Sra. Presidenta levou punição por ter cuidado um

pouco mais da licitação e, talvez, exagerado no seu cuidado para evitar prejuízo ao Erário.

Por essa razão e pela clareza com que o TCU aprovou o relatório do Ministro,

rejeitamos a emenda apresentada pelo nobre Deputado Jorge Bittar.

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

posição é contrária ao relatório?
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, sim, pelo que já expusemos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. apenas manifestará a

posição contrária? (Pausa.) Não haveria obstrução.

Em discussão a matéria.

Não há oradores inscritos.

Encerrada a discussão.

Em votação o parecer do Relator na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado, com o voto contrário dos Deputados da bancada do Partido dos

Trabalhadores.

Em votação no Senado.

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

Aprovado no Senado.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.

Antes de passarmos ao próximo item, faço um registro. Não me manifestei, mas me

senti profundamente incomodado com o fato de que o título da obra não tem

absolutamente nenhum sentido. Desconheço linha de transmissão com potência MVA.

Portanto, o título está errado. Não quis levantar a questão, mas tenho de registrá-la para

não rasgar o meu diploma. Poderia ser tudo: comprimento, extensão da linha, mas nunca

potência.

Não há acordo em relação ao Item 2. Pergunto ao Deputado José Borba se podemos

voltar ao Item 2. (Pausa.) Ainda não.

Passemos ao Item 4.

Aviso nº 28, de 2002, do Congresso Nacional, referente ao subtítulo: Construção do

Trecho Rodoviário no Corredor Oeste—Norte, BR-319/AM, divisa Roraima—Amazonas

(Manaus), da Unidade Orçamentária nº 39.252, do Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes — DENIT, Relator: Deputado Luciano Castro.

Não foram apresentadas emendas.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, vou tratar direto do

assunto. Conforme evidenciado na Decisão nº 421, de 2002, do Tribunal de Contas da
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União, no plenário, foram adotadas todas as medidas cabíveis após o diagnóstico da

existência de irregularidades. Afastou-se a possibilidade de dano no tocante aos convênios

com duplicidade de ações para o mesmo objeto e se identificou a responsabilidade pelo

desvio da finalidade, após verificada a inexistência de prejuízo ao programa de trabalho

examinado. Adicionalmente, foram feitas determinações para que outras irregularidades

sejam corrigidas.

Diante das providências notificadas pelo Tribunal de Contas, não mais persistem

irregularidades graves que impeçam a continuidade da obra examinada nesse parecer.

Assim, resta apenas ao Tribunal e ao Congresso Nacional acompanharem o andamento da

obra durante toda a sua execução, não afastando a possibilidade de novas fiscalizações.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Subtítulo nº 26.782.

0236. 5709. 0015 — Construção de Trecho Rodoviário no Corredor Oeste—Norte, BR-

319/AM, divisão Rondônia—Amazonas (Manaus), na Unidade Orçamentária nº 39.252 do

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DENIT — na forma do

projeto de decreto legislativo em anexo.

É o meu voto.

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

Deputado Luciano Castro. (Pausa.)

Não há inscritos.

Encerrada a discussão.

Em votação o parecer do Deputado Luciano Castro.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

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

Aprovado no Senado.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.

Passemos ao Item 5.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – 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 JOSÉ BORBA – Sr. Presidente, chegamos a um consenso e já

estamos em condições de votar o Item 2.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Voltemos ao Item 2.

Com a palavra o Deputado José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Agradeço à bancada petista por termos debatido

com profundidade e chegado ao entendimento de que realmente não haverá nenhum dano

e, com isso, será possível procedermos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o Item 2.

Para discutir, tem a palavra o Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, sem dúvida, devemos

sugerir ao Tribunal de Contas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Alberto Goldman,

peço permissão a V.Exa. para registrar a presença do Prefeito Marcelo Déda. (Palmas.)

Retorno a palavra ao Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Devemos sugerir ao Tribunal de Contas

que alguns elementos sejam mais explícitos em relação às observações feitas.   

Se o Tribunal de Contas determinou ao DENIT que proceda à recomposição dos

preços unitários nos serviços de terraplanagem constantes do plano de trabalho, algo na

recomposição não estava certo. Ele detectou preços fora dos limites razoáveis — a tabela

5, de dezembro de 1998, é antiga. Portanto, há determinação, de fato, para que se dê

continuidade à obra com os novos preços, uma vez que há determinação do Tribunal de

Contas nessa direção.

Disseram que isso não trouxe nenhum tipo de prejuízo; só se não foi realizada

absolutamente nenhuma obra no local. De qualquer forma, foi feita uma licitação em 1998

— estamos em 2002 —, talvez tivesse sido até mais conveniente se, há algum tempo,

tivesse sido determinado o cancelamento da atual e a abertura de nova licitação.

Evidentemente não faremos isso agora. Não vamos atrasar mais ainda o andamento da

obra.

A recomposição de preços feita no papel é uma forma de eliminar a licitação. Faz-se

uma licitação, os preços não correspondem, chega-se à conclusão de que os preços não
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batem e, portanto, não podem ser aceitos e se determina ao órgão que faça a

recomposição. Então, não há mais licitação?

Talvez o prejuízo de, neste momento, paralisar a obra, que vem desde 1998, seja

maior. Não queremos prejudicar o Estado da Paraíba.

Assim, optamos por um voto favorável, mas queremos chamar a atenção do

Tribunal de Contas e do órgão responsável — afinal de contas, temos o novo DENIT, que

substitui o DNER — no sentido de que se preocupem mais com situações como a que

estamos encontrando agora, a fim de que não ocorram mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – As ponderações do Deputado

Alberto Goldman, que já teve a responsabilidade de ser Ministro dos Transportes, são

cabíveis.

Continua em discussão a matéria.

Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão.

Em votação o parecer do Deputado José Borba na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

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

Aprovado no Senado.

A matéria vai à deliberação do Plenário do Congresso Nacional.

Passamos ao Item 5.

Relator: Deputado Santos Filho.

Aviso nº 35, de 2002, do Congresso Nacional, referente ao Subtítulo

26.784.0233.5019.0043 — Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande e Dragagem de

Aprofundamento do Canal de Acesso, no Rio Grande do Sul, constante da Unidade

Orçamentária nº 39.252, do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transporte –

DENIT. Relator: Deputado Santos Filho.

Com a palavra o Relator, Deputado Santos Filho, Líder do PFL na Comissão.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, lerei

apenas o voto, tendo em vista que a matéria já foi distribuída há alguns dias.
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Conforme evidenciado pela Decisão nº 499, de 2002, do Plenário do Tribunal de

Contas da União, foram afastadas as possibilidades de ocorrência de prejuízo ao Erário.

As demais irregularidades a seu turno foram consideradas afastadas. Adicionalmente,

foram feitas determinações para que não se repetissem.

Assim, diante das investigações, providências e conclusões noticiadas pelo TCU,

não mais persistem irregularidades graves que impeçam a continuidade da obra

examinada neste parecer. Resta apenas ao Tribunal e ao Congresso Nacional

acompanharem o andamento da obra durante sua execução.

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

26.784.0233.5019.0043 — Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande e Dragagem do

Aprofundamento do Canal de Acesso, no Estado do Rio Grande do Sul, da Unidade

Orçamentária nº 39.252, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte –

DENIT —, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

São o parecer e o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o parecer e o

voto do Deputado Santos Filho.

Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão.

Em votação na Câmara o parecer do Deputado Santos Filho.

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

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

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

Aprovado no Senado.

A matéria vai à deliberação do Plenário do Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Só para chamar a atenção da

Secretaria, porque o título do Aviso nº 35, que acabamos de votar, dispõe o seguinte:

“Ampliação dos Molhes do Porto do Rio Grande e Dragagem de Aprofundamento do Canal de

Acesso localizado no Rio Grande do Sul, realizado na Secretaria de Transportes Aquaviários
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do Ministério dos Transportes”. A frase não tem sentido. Ficamos em dúvida e levamos

alguns minutos para entender o que estava escrito.

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

Alberto Goldman.

(Não identificado) – A redação pode ser corrigida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Às vezes, a limitação vem da

origem do projeto. Mas a observação do Deputado Alberto Goldman é procedente.

Item 6.

Relator: Deputado Pedro Novais.

O Deputado Pedro Novais não se encontra presente. Indago ao Deputado Santos

Filho se pode fazer a leitura do relatório.

Aviso nº 20/2002-CN, referente ao Subtítulo 26.782.0230.5704.0025 — Construção

de Trechos Rodoviários no Corredor Leste, BR-356/MG – Trecho Ervália–Muriaé, Divisa

Minas Gerais—Rio de Janeiro, do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de

Minas Gerais.

Relator: Deputado Pedro Novais.

Não foram apresentadas emendas.

Para ler o relatório do Deputado Pedro Novais, com a palavra o Deputado Santos

Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, farei a

leitura não apenas do voto do Relator, que é extremamente conciso, mas do Item 2 em

diante.

“Pelo exame das informações remetidas pelo Tribunal de

Contas da União, através da Decisão nº 213/2002 – TCU,

remetida ao Congresso Nacional pelo Aviso nº 13/2002, o

Tribunal Pleno daquela Corte de Contas decidiu fazer uma série

de determinações ao futuro DER de Minas Gerais, ao

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER (em

extinção), ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes — DENIT e também à SECEX de Minas Gerais; e

remeter cópia da decisão, bem como do relatório e da proposta de
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decisão que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional para

ciência, informando-a de que não foram observados óbices à

liberação de recursos orçamentários para continuação da obra

sob enfoque.

Examinado também, minuciosamente, o relatório do

Tribunal de Contas da União, sob o Processo do Tribunal de

Contas nº 003589/2001-6, que instruiu a Decisão nº 374/2002,

do Tribunal de Contas da União,  não foi encontrado motivo para

discordar da conclusão daquela Corte de Contas.

Voto do Relator expedido pelo nobre Deputado Pedro Novais:

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do

Subtítulo nº 26782023057040025 — Construção de Trecho

Rodoviário no Corredor Leste, BR-356/MG, trecho Ervália—

Muriaé, divisa Minas Gerais—Rio de Janeiro —, na forma do

projeto de decreto legislativo anexo.

São o parecer e o relatório do nobre Deputado Pedro Novais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Santos

Filho.

Em discussão o relatório do Deputado Pedro Novais, lido pelo Deputado Santos

Filho.

Não há inscritos.

Está encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

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

Aprovado no Senado.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
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Aviso nº 32, de 2002, referente ao Subtítulo Implantação do Metrô de Salvador,

Bahia, trecho Lapa—Pirajá. Relator: Deputado Gonzaga Patriota.

Não foram apresentadas emendas.

Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, trata o presente parecer

do Aviso nº 32, de 2002, do Congresso Nacional. O substituto pertinente é Função

Programática nº 26783022253660103. Aqui há uma diferença, mas consta esse número

na Pauta nº 17, cuja obra foi objeto de apreciação no âmbito do Tribunal de Contas da

União, no Processo TC nº 005178/2001.

Na auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo do TCU do Estado da

Bahia — SECEX/BA, as irregularidades graves detectadas foram: desvio de finalidade,

adoção de inglês como idioma oficial do contrato e adjudicação do objeto da licitação ao

licitante segundo colocado.

Por intermédio da Decisão nº 460/2002, do Plenário do TCU, remetido ao

Congresso Nacional através do Aviso nº 32/2002, do Congresso Nacional, o Tribunal Pleno

daquela Corte de Contas decidiu: primeiro, fazer uma série de determinações, visando

prevenir irregularidades em eventos futuros, à Companhia de Transporte de Salvador —

CTS, e à Companhia Brasileira de Trens Urbanos — CBTU; segundo, fazer determinações

à Secretaria de Controle Externo do Estado Bahia referentes ao acompanhamento da obra;

terceiro, informar à Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que as

irregularidades detectadas nas auditorias não constituem óbice à continuidade das obras

de implantação do metrô de Salvador.

Examinei também, minuciosamente, o relatório do TCU sobre o Processo TCU nº

005278/2001-0, que institui a Decisão nº 460/2002.

Voto do Relator.

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

26783022253660103 — Implantação do Metrô de Salvador, Bahia, trecho Lapa—Pirajá —,

na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

É o relatório, Sr. Presidente.

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

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, num

dos projetos que acabamos de votar, o Deputado Alberto Goldman chamou atenção para

as contradições do Tribunal de Contas.

Neste também há uma série de contradições. Enquanto um dos itens diz que não

há óbice algum para a continuidade do financiamento das obras, no Item 8-3 do seu

parecer, o Tribunal de Contas informa que os autos do Protocolo TC nº 006493/2000-9

ainda estão pendentes de julgamento, para que possa ser dado qualquer outro parecer

referente, provavelmente, a alguma denúncia. Tanto é que, nesse mesmo item, eles pedem

que os autos sejam remetidos ao Deputado Walter Pinheiro.

Faço a seguinte sugestão:  tiremos este projeto da pauta de hoje para incluí-lo na

pauta da próxima reunião — e apresento essa idéia apesar de saber que V.Exa. é da Bahia

e que tem urgência na apreciação da matéria. É importante esclarecer essa situação, uma

vez que deve ter sido fruto de denúncia. Não tivemos a oportunidade de conversar com

nosso colega de bancada, e o próprio Tribunal disse que está pendente de julgamento.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA –  Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, Sr. Deputado Dr.

Rosinha, a documentação referente à informação constante do Item 8-3 foi encaminhada

para exame ao Congresso Nacional pelo Tribunal de Contas, que fez toda a análise.

Inclusive, o exame das informações emitidas pelo Tribunal de Contas da União, através da

Decisão nº 460, de 2002, ao Congresso Nacional, faz três recomendações: fazer

determinações visando prevenir essas irregularidades em eventos futuros; fazer

determinações à Secretaria da Companhia de Trens da Bahia e da CBTU, e, por último,

informar a Comissão de Orçamento de que as irregularidades detectadas na auditoria não

constituem óbice à continuação das obras.

Faço um apelo a V.Exa., que é o Líder do PT nesta Comissão, porque essa questão é

igual àquele processo que tivemos das obras de Recife. Essas obras não podem parar. O

Congresso Nacional possivelmente realizará sessão nesta semana ou na próxima; se não

houver, teremos problemas. Portanto, peço a compreensão de V.Exa., para que votemos

esta matéria agora, evitando os grandes prejuízos que o atraso traria ao metrô da cidade

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

Dr. Rosinha e, em seguida, o Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Relator, nosso objetivo não é atrasar obras,

mas ter clareza do que estamos votando. A mesma Decisão de nº 460, relatada por V.Exa.,

estabelece no Item 8-3, que, além do que investigaram, há outro protocolo que não foi

tratado nos autos deste projeto e que, no momento, está pendente de julgamento. Acredito

que nenhum de nós, Congressistas, conseguiríamos responder o que está pendente de

julgamento, até porque não está no relatório.

Estou pedindo alguns dias, mas esses podem se limitar a um e, na reunião de

amanhã, já poderíamos estar de posse dessas informações. Não temos nenhuma intenção

de segurar o projeto. Nosso objetivo é votar com clareza, para que não haja nenhum

constrangimento, não só para mim como para nenhum de nós.

Nesse sentido, peço o adiamento por uma sessão apenas. Amanhã, a matéria já

poderá estar na pauta outra vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sugiro ao Deputado Dr.

Rosinha que retiremos o projeto de pauta, como fizemos com os outros itens, e V.Exa. terá

oportunidade de conversar sobre a matéria. Se for o caso, voltaremos a ele ao final da

sessão.

Com a palavra o Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, nobre

Deputado Dr. Rosinha, o Tribunal de Contas, no Tribunal Pleno, diante das razões

expostas pelo Relator, decidiu e faz as seguintes recomendações: 8-1, 8-2, 8-21, 8-22, 8-

23 e 8-3, a que V.Exa. se refere. O que sugere a 8-3? Encaminhar cópia da presente

decisão, bem assim do relatório e da proposta de decisão que a fundamenta, e dos

Volumes Principais nºs 19 e 20 desses autos ao Exmo. Sr. Deputado Walter Pinheiro,

informando-lhe, nos termos do art. 45, § 2º, da Resolução nº 136, 2000, do Tribunal de

Contas da União, que a questão referente à abjudicação do objeto de concorrência

internacional na SA nº 01 está sendo tratada nos autos do TC nº 006. 493/2000-9, ainda

pendente de julgamento. É um caso diferente. Na de número 8-4, ele faz outra

recomendação. Na 8-41, outra. Na 8-41, ele conclui da seguinte maneira: “... à Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe
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que as irregularidades detectadas nessa auditoria não constituem óbice à continuidade das

obras de implementação do metrô de Salvador, Plano de Trabalho nº

26783020253660001”.

Dessa maneira, o Pleno do Tribunal de Contas da União diz que não há mais óbices

que impeçam a continuidade dessa obra, nobre Deputado Dr. Rosinha. Acho que a 8-3

não conflita com o final da decisão. A decisão do Pleno é no sentido de liberar a obra para

que possa aportar novos recursos, sob o argumento de que não há mais óbices. O

Tribunal é claro ao informar que as irregularidades detectadas na auditoria não

constituem óbice à continuidade das obras.

Nobre Deputado Dr. Rosinha, V.Exa. deve notar que o Deputado Gonzaga Patriota

se louvou exatamente da conclusão do pronunciamento do Pleno do Tribunal de Contas

da União.

Estamos sentindo o problema. Concordo com V.Exa. quanto às referências que fez

agora há pouco em relação às constantes divergências levantadas e apontadas pelo

Tribunal de Contas da União. Isso é algo que teremos de corrigir. Mas não temos como

nos louvar, a não ser no parecer final do Tribunal de Contas da União. Senão, teremos de

passar a executar o papel do Tribunal de Contas da União, que, apesar de ser um órgão

auxiliar do Congresso Nacional, muito poucas informações precisas nos dá,

principalmente informações que tenham certo princípio, certa continuidade. A cada

processo, temos uma interpretação do Tribunal de Contas da União.

Mas, neste caso, nobre Deputado, a conclusão do Tribunal de Contas é clara: não

há mais óbices para essa obra, e o Congresso pode liberar os recursos. Aí, a competência

da liberação é nossa.

É o apelo que faço a V.Exa., para podermos, então, votar o projeto.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, quero levantar uma questão

em relação à matéria.

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

João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, o decreto legislativo está

trazendo todos os contratos. Eles estão citados no decreto. A questão é a seguinte: quero
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saber se há possibilidade de ser liberado esse dinheiro, excetuando a parte do contrato do

decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tenho uma sugestão,

induzida pelo Deputado Dr. Rosinha. Tiraríamos a matéria da pauta neste momento e

passaríamos ao item seguinte. Não emperraríamos a pauta. Os Deputados analisariam a

matéria, e retornaríamos a ela, em seguida, ainda nesta pauta, para responder à pergunta

do Deputado João Grandão e às indagações do Deputado Dr. Rosinha. Concorda,

Deputado João Grandão? (Pausa.)

Passemos ao item seguinte.

Item 8.

Antes de iniciarmos a discussão, passo a Presidência ao Vice-Presidente da

Comissão, Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Item 8.

Aviso nº 18, de 2002, do Congresso Nacional, referente ao Subtítulo Projeto de

Irrigação da Baixada Ocidental Maranhense, no Estado do Maranhão. Relator: Deputado

Danilo de Castro.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO DANILO DE CASTRO – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, trata o presente parecer do Aviso nº 18, de 2002, Congresso Nacional,

00734, de 14 abril de 2002, na origem, descrito na emenda.

O presente projeto teve uma emenda.

Voto do Relator com referência à emenda.

Apesar de considerar louvável o zelo do autor da proposta de modificação, Deputado

Jorge Bittar, ressalto que, com relação ao Relatório TC nº 7.114/2003, o TCU já esclarece

que a terceira fase do projeto não foi sequer iniciada e proíbe seu início ou atendimento de

certas condições.

Assim, por estar atendido o propósito de proteger o Erário, sem impor sacrifícios

adicionais à população que será beneficiada pela obra, voto pela rejeição da emenda.

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

Decisão de nº 332/202, Plenário do TCU, remetida ao Congresso Nacional através do

Aviso nº 18/2002-CN. O Tribunal Pleno daquela Corte de contas decidiu: primeiro, fazer
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uma série de determinações ao Ministério da Integração Nacional e ao Departamento

Nacional de Obras contra as Secas — DNOCS; segundo, fazer determinações à Secretaria-

Geral de Controle Externo do TCU referentes ao acompanhamento da obra; terceiro,

informar ao Ministério, ao DNOCS e à Comissão de Planos Orçamentários Públicos e

Fiscalização que estão liberados para alocação de recursos destinados à manutenção,

operação e conclusão das primeira e segunda fases, estando obstruída a terceira etapa, a

qual está condicionada ao cumprimento das determinações fixadas por esta Corte ao

Mistério da Integração Nacional e ao DNOCS.

Examinei minuciosamente o relatório do TCU sobre o processo TC-7, 114/2000-3,

que instruiu a Decisão nº 0332/2002 do Plenário do TCU, e não encontrei motivos para

discordar das conclusões daquela Corte de contas.

Voto do Relator.

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

20.607.0379.1836.0023 — Projeto de Irrigação da Baixada Ocidental Maranhense, do

Estado do Maranhão —, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Este é o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria está em discussão.

Concedo a palavra ao Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, gostaria de  perguntar ao

Relator qual sua interpretação em relação ao Item 8-17, que diz o seguinte: “...condicionar

o início da terceira etapa do projeto à efetivação de estudos de viabilidade econômica e de

impacto ambiental, demonstrando objetivamente a necessidade e a conveniência

administrativa da manutenção dos contratos, sob o aspecto legal, econômico e social, ou sua

rescisão e promoção de nova licitação”.

Pergunto como o Relator interpreta esse item, uma vez que a emenda apresentada

pelo Partido dos Trabalhadores excetua do decreto a terceira fase da obra, exatamente em

função do Item 8-17, e os contratos 127/86 e 34/87 estão sujeitos a uma série de

determinações do Tribunal de Contas da União pelo prazo de 210 dias? Gostaria de saber

por que a emenda foi rejeitada, uma vez que nos baseamos exatamente no item referido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A palavra está com o Relator,

Deputado Danilo de Castro.
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O SR. DEPUTADO DANILO DE CASTRO – Sr. Presidente, esclareço que a parte

citada pelo Deputado João Grandão se refere à terceira etapa, que está excluída da

discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Poderia V.Exa. repetir?

O SR. DEPUTADO DANILO DE CASTRO – A argumentação de V.Exa. refere-se à

terceira etapa, que está excluída da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria está em discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Nesse caso, a terceira etapa estaria excluída

do decreto?

O SR. DEPUTADO DANILO DE CASTRO – A terceira etapa está excluída deste

decreto legislativo. Estamos discutindo a primeira e a segunda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Satisfeito, Deputado João

Grandão? (Pausa.)

A matéria continua em discussão.

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

O relatório e o projeto de decreto legislativo estão em votação na Câmara.

Os Deputados que os aprovam  permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovados, contra os votos dos Deputados Dr. Rosinha, João Grandão, Jorge Bittar

e Wellington Dias.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Contra os votos da bancada do Partido dos

Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O relatório e o projeto de decreto

legislativo estão em discussão na representação do Senado Federal.

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

Aprovados por unanimidade.

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

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o nobre Deputado

Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, relativamente ao Item 7,

que estava em discussão, nós, juntamente com o Deputado Dr. Rosinha e a bancada do
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PT, realmente constatamos que, segundo informação do eminente Líder Walter Pinheiro,

trata-se de outro projeto que também data do dia 8 de maio. O Deputado Dr. Rosinha

concordou em que levemos à votação o Item 7 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.

(Pausa.)

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o nobre Deputado

Jorge Bittar para discutir.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, conversava aqui com o nobre

Deputado Alberto Goldman e com meus companheiros de bancada, porque estamos com

certa crise de identidade no que diz respeito ao tratamento dessas obras. Vamos precisar

definir com clareza qual é nosso papel e qual o papel do TCU nessa história.

Obras com indício de irregularidades são sustadas. O Tribunal de Contas realiza

uma auditoria nessa obra, constata irregularidades, diz que algumas foram sanadas e que

outras ainda o deverão ser, mas orienta no sentido da liberação orçamentária. Afinal de

contas, qual nosso papel quando há essa ambigüidade, quando o Tribunal de Contas da

União, apesar de estar tratando de problemas ainda não sanados, nos orienta no sentido

de liberarmos o Orçamento? Isso gera uma dúvida natural entre nós, Parlamentares, até

porque não sabemos a gravidade de cada situação. Se é para liberar a execução

orçamentária, o Tribunal deveria ressaltar que, embora haja questão pendente, ela é

irrelevante e que pode ser liberada por causa disso ou daquilo. Mas essas coisas não são

esclarecidas para nós, Parlamentares.

É o caso da matéria ora objeto de votação. Não queremos impedir que as obras

públicas sigam adiante, mas há clara contradição nesta matéria, como há na anterior e

como há na seguinte, que diz respeito a uma obra no Estado do Maranhão. Vamos ter de

resolver essa questão brevemente. Amanhã, na reunião de Líderes da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, quero discutir isso, e que nos dirijamos ao

Tribunal de Contas da União no sentido de normatizar a questão, defini-la com mais

clareza, a fim de que não fiquemos nessa situação de ambigüidade, que é desagradável

para todos nós.
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Isso posto, queremos dizer que, apesar da ambigüidade, entendemos que o TCU,

nessa questão, está nos orientando no sentido de liberar a execução da obra.

Sr. Presidente, nosso voto, então, é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, quero apenas somar-me

à observação feita pelo nobre Deputado Jorge Bittar. Na verdade, o Tribunal tem sido

evasivo, não tem sido conclusivo. Recomenda que se libere, mas ainda cita irregularidades

pendentes. Fala em providências tomadas no sentido de requerer que se corrija isso ou

aquilo, tais e tais procedimentos, no entanto, não é conclusivo em dizer que foram

sanadas as irregularidades detectadas na auditoria anterior. Isso, em algumas situações,

não em todas.

Então, é necessário que o Tribunal de Contas da União não tenha medo de dizer

“sim” ou “não”. Deve-se acabar com essa brincadeira, porque essa instituição é o órgão

auxiliar do Parlamento, é o órgão técnico responsável para avaliar isso. A coisa tem de vir

de lá pronta, para que, amanhã, não sejamos julgados por aprovar obra irregular. É difícil

para nós, que não somos técnicos nem profissionais nessa área.

Então, a observação do Deputado Jorge Bittar é procedente. Estou de acordo com

S.Exa.

Sr. Presidente, voto favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Quero manifestar a nossa

concordância em relação à preocupação dos caros Deputados. Esse assunto certamente

deveria ser discutido na reunião de Líderes, no dia de amanhã.

A matéria continua em discussão. (Pausa.)

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

O relatório e o projeto de decreto legislativo estão em votação na Câmara dos

Deputados.

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

Aprovados por unanimidade.

O relatório e o projeto de decreto legislativo estão em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)   
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Aprovados por unanimidade.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, solicito de V.Exa. que inclua

na votação a Extrapauta nº 3, que trata do Projeto de Lei nº 11, de 2002, do Congresso

Nacional, que abre crédito suplementar de 20 milhões de reais para atender ao Poder

Judiciário e ao Ministério Público da União.

Não houve emendas. Acredito que não seja um projeto polêmico. Como a Justiça

tem necessidade urgente urgentíssima também desses recursos — tanto o Poder

Judiciário, quanto o Ministério Público —, solicito de V.Exa. que seja incluída a

Extrapauta nº 3.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O relatório apresentado pelo

Projeto de Lei nº 11, de 2002, está em apreciação na Câmara dos Deputados. (Pausa.)   

Em votação o requerimento na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado.

Em votação o requerimento no Senado Federal.

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

Aprovado por unanimidade.

Extrapauta nº 3.

Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11, de 2002, do Congresso Nacional, que

abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor

global de 20 milhões, 571 mil e 74 reais em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário e

do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes do Orçamento

vigente.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

Não foram apresentadas emendas.

Voto: favorável, nos termos do projeto.

Com a palavra o Relator. (Pausa.)   

Peço ao Deputado Pedro Chaves que faça a leitura do relatório.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 11, de 2002, do Congresso Nacional, que

abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor

global de 20 milhões, 571 mil e 84 reais, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário e

do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes do Orçamento

vigente.

Vou direto ao voto, Sr. Presidente, mas antes faço um comentário. Abre recurso

para a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Justiça Eleitoral, Justiça Federal,

Justiça do Trabalho, Ministério Público da União, Superior Tribunal de Justiça e Supremo

Tribunal Federal.

Voto.

Diante do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade e mérito

técnico-legislativo da proposição, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 11, de 2002,

do Congresso Nacional, na forma do substitutivo.

Senador Mozarildo Cavalcanti.

Substitutivo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, Lei nº

10.407, de 10 de janeiro de 2002, em favor de diversos órgãos do Poder Judiciário e do

Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de 20 milhões, 571 mil e

84 reais para atender à programação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da

anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Obrigado, Deputado Pedro Chaves.

A matéria está em discussão. (Pausa.)

Não havendo Deputados inscritos, está encerrada a discussão.

O relatório está em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado por unanimidade.
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O relatório está em votação no Senado Federal.

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

Aprovado por unanimidade.

Agora passaremos à Pauta nº 16.

Apresentação, discussão e votação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 09,

de 2002, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2003 e

dá outras providências.

O Relator é o Senador João Alberto Souza.

Foram apresentadas 1.163 emendas.

Voto: favorável, nos termos do substitutivo apresentado.

Observação: os avulsos do projeto e das emendas estão disponíveis para consulta

da Mesa dos trabalhos.

Com a palavra o Senador João Alberto Souza, para apresentação do seu relatório.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – O avulso foi distribuído quando? Hoje?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Na sexta-feira.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não. Foi distribuído pela Internet. Não

existe isso de avulso ser divulgado pela Internet. Não existe. Sinceramente, se for assim,

vamos acabar com esta Comissão e distribuir tudo pela Internet.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado Sérgio Miranda, foi

disponibilizado para a Internet na quinta-feira à noite e distribuído nos gabinetes dos

Deputados na sexta-feira pela manhã.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Na sexta feira, foi distribuído nos

gabinetes?

Sr. Presidente, agora vamos ter de adotar, na Comissão, o recibo dos avulsos. Meu

gabinete só recebeu o avulso ontem. Vamos ter de adotar recibo de avulsos? Eu cheguei

hoje. Como vamos discutir uma LDO? A imposição de querer discutir na marra vai

encontrar, por parte da Oposição, uma postura de obstrução, também na marra. Não tem

sentido discutir a LDO assim, meus amigos. V.Exas. acham que tem? Quantos aqui leram
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a LDO? (Pausa.) Pouquíssimos leram. Vamos dar um prazo e começar a discussão pelo

menos amanhã, para que tenhamos tempo de ler a matéria. Por que essa pressa? Vamos

realizar uma reunião amanhã, ouvir os Parlamentares e aproveitar para tomar

conhecimento da LDO e fazer uma leitura com mais profundidade hoje.

Sr. Presidente, esta é a questão de ordem que levanto.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, quero fazer uma

ponderação, indo ao encontro da sugestão do Deputado Sérgio Miranda.

Logicamente, esta reunião está ocorrendo agora porque há acordo entre nós. Não

tendo havido quorum na primeira reunião, aceitamos que ela fosse suspensa. Na verdade,

se não quiséssemos interromper os trabalhos naquele momento, nós o teríamos feito e

também não haveria quorum à noite. Estamos contribuindo.

Nesse sentido, é de bom alvitre que possamos voltar à leitura da LDO apenas

amanhã, para que tenhamos tempo, hoje à noite, de nos inteirar da matéria. Também

confesso que ainda não tive tempo de avaliar todo o parecer do Relator.

Sugiro a V.Exa., a fim de evitarmos prejuízo maior, voltarmos amanhã e iniciarmos

a leitura da LDO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Consulto os Deputados Giovanni

Queiroz e Sérgio Miranda se há possibilidade de iniciarmos a apresentação do relatório,

suspendermos a reunião e continuarmos a discussão amanhã.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Não sei se seria possível pedido de vista,

no caso da LDO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Não existe pedido de vista na

Comissão de Orçamento.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Então, talvez fosse o caso de deixar,

como se tivesse sido lido. Não vai ser lido mesmo. Ninguém vai ficar aqui ouvindo isso.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado, queremos saber se há

possibilidade de entendimento para que se faça hoje somente a apresentação do resumo

do relatório e depois seja suspensa a reunião. Amanhã discutiremos a matéria.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sim, voltaremos amanhã para discuti-

la.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem a palavra o Deputado João

Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Concordo com os Deputados Giovanni

Queiroz e Alberto Goldman, que me antecederam.

Parabenizo o Deputado Márcio Bittar, nosso Líder e coordenador do nosso núcleo.

Hoje foi meio confuso para que reuníssemos o núcleo do Orçamento e a assessoria. Houve

muita correria. Na condução do Deputado Márcio Bittar, conseguimos fazer uma

discussão muito rápida, muito incipiente, em relação à questão. Portanto, considero

também que não dá para continuarmos decidindo de afogadilho. Alguns querem que seja

assim, mas acredito que temos de rever a situação. Devemos deixar a matéria para

amanhã. O Partido dos Trabalhadores tem essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem a palavra o Deputado Sérgio

Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, a reunião de amanhã está

marcada para que horas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Seria marcada para 10h.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Vamos ver qual é a posição do Governo.

Vamos entender o que o Governo quer. Damos uma lida na matéria hoje e, amanhã, três

Deputados a discutem; encerra-se a discussão e a apresentação de destaque. É isso. Cada

orador fala cinco minutos, pelo Regimento Interno, e é encerrada a discussão. Não dá para

trabalhar desse jeito, Sr. Presidente.

Vamos ler amanhã, às 10h, o que nos dará tempo de ler hoje à noite. Amanhã,

passamos mais uma hora na leitura, pois já teremos o mínimo de conhecimento do

projeto. Na leitura superficial que fiz, os temas de maior importância para debate não

estão incluídos nesta LDO.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Agradeço ao Deputado

Anivaldo Vale. Estou retomando os trabalhos da Presidência neste momento.

Peço ao Deputado Sérgio Miranda que, por gentileza, sintetize a proposta, a fim de

que possamos entrar em entendimento.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Meu gabinete só recebeu o relatório

ontem. Temos prazo regimental para abrir essa discussão hoje. Eu só recebi cópia da LDO

hoje e ainda não a li. Estou aqui rabiscando, lendo rapidamente. Há uma proposta de se

fazer a leitura hoje, o que faz com que, amanhã, o Governo oriente os Deputados do

Governo a não falarem. Três Deputados da Oposição falam, encerra-se a discussão e

passamos a votar os destaques. Não dá para trabalhar assim, Sr. Presidente. Vamos ler

amanhã. Eu vou querer que o Relator leia o relatório, para acompanharmos a leitura e

sabermos o que permaneceu e o que foi mudado. Há espaço para apresentarmos

destaques. Ou seja, de 10h às 10h15min não dá tempo de apresentar destaque. Proponho

que o Relator faça a leitura, nós discutimos a matéria e ficamos com um tempo maior para

apresentar destaque. Se não houver um mínimo de compreensão da parte da base

governista, vamos ter de entrar em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Sérgio Miranda,

estou entendendo a preocupação de V.Exa., mas esclareço que o Governo não manda no

funcionamento das Comissões. Os Líderes e a Mesa mandam. É a primeira premissa.

Vamos estabelecer a forma que melhor atenda à funcionalidade da discussão. Não haverá

manobra desse tipo.

Gostaria, primeiramente, que V.Exa. concordasse em que se lesse e se acertasse

logo agora o prazo a ser dado para os destaques. Temos um problema, pois na quinta-feira

pela manhã a Câmara dos Deputados não funciona. O Senado vai funcionar. Se a

Comissão decidisse funcionar, poderíamos trabalhar na quinta, pela manhã. Teríamos

também a opção de votar na terça-feira. Não podemos atrasar o início do recesso por não

cumprir a nossa parte. Ninguém quer isso, nem V.Exa. Portanto, vamos estudar qual a

melhor forma.

Minha proposta é que se leia o relatório e, amanhã, na reunião de Lideranças, se

discuta. Não vamos encerrar a discussão antes do prazo prefixado. Não quero limitar o
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debate, que é importante. Ao contrário, quero que seja estendido. Portanto, gostaria de

saber quais são as sugestões, para que não atrasemos.

Com a palavra o Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, o pleito do Deputado Sérgio

Miranda é bastante razoável. Os Deputados da Liderança precisam se preparar melhor

para a discussão. Talvez possamos fazer a leitura amanhã, com acordo prévio de

manutenção do livro aberto, para garantirmos a votação na quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Votação na terça-feira.

Amanhã nós só discutiríamos.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – É só convocar reunião. Por que não haverá

reunião? A Câmara vai fechar na quinta-feira?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Haverá jogo do Brasil.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Votamos à tarde, depois do jogo do Brasil.

Qual o problema?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não. Vamos deixar para

terça-feira.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Parabenizo o Deputado João Almeida. No

Paraná, as convenções terão início na quinta-feira, Deputado. V.Exa. é da Bahia, onde não

haverá convenção. No Paraná, nós temos, e com briga.

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

ordem.

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

Srs. Parlamentares, vamos ouvir o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, acho que há consenso

para que se faça amanhã a leitura da síntese da LDO, pelo Senador. Em seguida

esgotaremos a discussão. Na próxima terça-feira, votaremos. Nesse período, haverá tempo

de avaliarmos os destaques e negociarmos com o Relator. Assistiremos ao jogo do Brasil

na quinta-feira e votaremos a LDO na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou fazer uma proposta.

Poderíamos ler hoje. Amanhã às 10h realizaríamos a reunião de Líderes. Às 14h, como
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não deve haver reunião plenária, voltaríamos para discutir e fixaríamos o prazo de

emenda, até o fim da tarde, para destaque. Votaríamos na terça-feira.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Terça-feira, depois do meio-dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Terça-feira, depois do meio-

dia.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Não. Poderíamos ler e abrir prazo hoje,

para quem já quiser entregar os destaques. Deixamos o prazo para destaque até amanhã à

noite e votamos na terça-feira.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

Podemos ir examinando os destaques.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – O PFL está de acordo com a proposta de

V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Podemos, se houver

consenso, fazer a leitura amanhã, mas já está aberto o prazo de emendas para os

destaques, que vai até o fim da manhã.

Concorda, Deputado Márcio Bittar? (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, sugiro que organizemos o

cronograma da votação. Votando na terça, poderíamos realizar sessão do Congresso

Nacional na quinta-feira, para votar a LDO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Ou na quarta-feira.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Mas aí, de novo, temos os prazos.

Gostaria que houvesse entendimento com a Oposição sobre os prazos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Plenário não tem três dias

úteis. Publicando, podemos votar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Apenas para encontrarmos um

entendimento e combinarmos o calendário, proponho que a votação em plenário seja na

quinta-feira.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Qual plenário? O da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Discutiremos o assunto,

Deputado Ricardo Barros, amanhã às 10h, na reunião de Líderes.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Discutiremos na reunião de Líderes. Não

tenho nenhum compromisso de não-obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Amanhã, na reunião de

Líderes, ajustaremos o cronograma.

Vou suspender a reunião. Retornaremos amanhã, às 14h30min.

Haverá reunião de Líderes às 10h.

Boa noite a todos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) – Havendo número regimental,

declaro reiniciada a 13ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 16, do

ano em curso.

Expediente.

1) Correspondência interna recebida:

- Ofício Circular nº 60, de 6 de junho, do Presidente da Comissão de Segurança

Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico da Câmara dos

Deputados, Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando aprovação de emenda

apresentada pela referida Comissão ao Projeto de Lei e Diretrizes Orçamentárias para

2003. A cópia do expediente foi encaminhada ao Senador João Alberto Souza, Relator da

matéria.

2) Correspondência externa recebida:

- Ofício nº 108, de 3 de junho, do Governador do Mato Grosso do Sul, Dr. José

Orcírio Miranda dos Santos, solicitando apoio à proposta do Programa de Recuperação do

Trecho Ferroviário Corumbá—Bauru. Cópias desse expediente foram encaminhadas ao

Senador João Alberto Souza, Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para

2003, e ao futuro Relator do Projeto de Lei Orçamentária para 2003, Senador Sérgio

Machado.

 - Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão,

deferidos pela Presidência:

 Fax encaminhado pelo Gabinete do Deputado João Leão, no período compreendido

entre 11 e 14 de junho.

- Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das

Lideranças partidárias com assento na Comissão:

 - Ofício nº 113, de 11 de junho, do Deputado Cabo Júlio, Líder do Partido Social

Trabalhista, indicando o Deputado Divaldo Suruagy.

- Avisos/SGS encaminhados pelo Ministro Adylson Motta, Presidente em exercício

da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União:

- Aviso nº 1.485, de 5 de junho de 2002, encaminhando cópia da Decisão de nº

588/2002, referente à consulta formulada pela Câmara dos Deputados sobre a forma de
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aplicação dos juros moratórios do art. 34 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei

nº 9.528/97.

3) Distribuição de matéria.

Projeto de lei:

Projeto de Lei nº 13/2002. Relator designado: Deputado Jorge Bittar.

Projeto de Lei nº 14/2002. Relator designado: Deputado João Grandão.

Projeto de Lei nº 15/2002. Relator designado: Deputado Félix Mendonça.

Projeto de Lei nº 16/2002. Relator designado: Deputado João Magno.

Projeto de Lei nº 17/ 2002. Relator designado: Deputado Sérgio Miranda.

Projeto de Lei nº 18/2002. Relator designado: Deputado João Grandão.

Mensagem:

Avisos do Congresso Nacional:

Aviso nº 45/2002. Relator designado: Deputado Carlito Merss.

Aviso nº 52/2002. Relator designado: Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

Avisos do Congresso Nacional referentes a subtítulos com indícios de

irregularidades graves constantes do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002:

1) Aviso nº 46/2002, do Congresso Nacional. Relator designado: Deputado Jorge

Khoury.

2) Aviso nº 47/2002, do Congresso Nacional. Relator designado: Senadora Heloísa

Helena.

3) Aviso nº 48/2002, do Congresso Nacional. Relator designado: Senador Antônio

Carlos Valadares.

4) Aviso nº 49/2002, do Congresso Nacional. Relator designado: Deputado João

Almeida.

5) Avisos nº 50 e 51/2002, do Congresso Nacional. Relator designado: Senador

Jonas Pinheiro.

Lidos os expedientes, passamos agora à Ordem do Dia.

Pauta nº 16.

Apresentação, discussão e votação do relatório apresentado à seguinte matéria.

Item 1: Projeto de Lei nº 9, de 2002, do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2003 e dá outras providências. Relator: nobre
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Senador João Alberto Souza. Foram apresentadas 1.163 emendas. E o voto é favorável,

nos termos do substitutivo apresentado.

Informo aos senhores membros desta Comissão que o prazo para a apresentação de

destaques está aberto desde ontem e se estenderá até o final da discussão do relatório.

Concedo, neste instante, a palavra ao nobre Senador João Alberto Souza, para a

apresentação do seu relatório.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Srs. Senadores, Srs. Deputados, esta

Relatoria já fez chegar às mãos de todos os Srs. Parlamentares o relatório com o parecer

da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim sendo, vou ler os tópicos que foram

modificados, aqueles a que os Srs. Parlamentares devem ter atenção maior. Entretanto,

fico à disposição para dirimir qualquer dúvida.

Foi apresentado ao projeto um total de 1.163 emendas, sendo 613 ao Anexo de

Metas e Prioridades e 550 ao conjunto composto pelo texto da lei, pelo Anexo de Metas

Fiscais, pelo Anexo de Informações Complementares e pelo Anexo das Despesas

Obrigatórias.

A Resolução nº 1/2001, do Congresso Nacional, em seus arts. 24 e 25, alterou os

critérios para a apresentação de emendas pelos Srs. Parlamentares, estendendo a

aplicação das restrições existentes para a proposta orçamentária à Lei de Diretrizes

Orçamentárias, em especial ao seu Anexo de Metas e Prioridades, e permitindo emendas

coletivas de bancada ou de Comissões.

A partir dessa realidade e visando ao aprimoramento desse importante instrumento

legal, a análise das emendas pautou-se pelo máximo aproveitamento das proposições

formuladas pelos Srs. Parlamentares.

Para que seja possível o tratamento mais realista ao Anexo de Metas e Prioridades,

compatibilizando seu impacto com a sua implementação na Lei Orçamentária, fez-se

necessário avaliar os valores financeiros associados às ações previstas no Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias 2003 encaminhado pelo Poder Executivo, bem como nas

emendas apresentadas.

Partindo-se da proposta apresentada, com base em avaliação de custos fornecida

pela Secretaria de Orçamento Federal, estima-se que o Anexo de Metas e Prioridades

possa ser avaliado em aproximadamente 25 bilhões de reais. Entretanto, fizeram parte
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desse anexo despesas de natureza obrigatória que, em princípio, não deveriam constar das

prioridades da administração.

Vez que já se encontram incluídas no Anexo das Despesas Obrigatórias,

representando, segundo estimativas fornecidas pelo Poder Executivo, aproximadamente

12 bilhões de reais, tais ações poderiam ser desconsideradas no Anexo de Metas e

Prioridades. Se for procedido o ajuste, o anexo encaminhado no Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias de 2003 passaria a representar 13 bilhões de reais, sendo

aproximadamente 10 bilhões destinados ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e 3

bilhões destinados ao Orçamento de Investimento das Estatais. O demonstrativo do Anexo

de Metas e Prioridades assinala com asterisco as ações obrigatórias.

Esta Relatoria utilizou como parâmetro para o atendimento de emendas o valor de 2

bilhões de reais, condicionado o atendimento a corte equivalente e linear nas metas das

ações relativas ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, constantes do Anexo de Metas

e Prioridades encaminhado pelo Poder Executivo.

A disposição desta Relatoria seria pelo acolhimento, como prioridade, de todas as

ações que vão ao encontro das aspirações da população, não fossem as inevitáveis

restrições orçamentárias que qualquer Governo enfrenta ao se deparar com tamanha

gama de necessidades ainda não supridas. Dessa forma, considerando que foi

apresentado grande número de emendas ao Anexo de Metas e Prioridades — volto a

repetir: 613 — e que o atendimento integral dos feitos inviabilizaria a finalidade

constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias de priorizar tão-somente as ações mais

relevantes, além de representar acréscimo muito superior ao possível de ser implementado

na Lei Orçamentária, esta Relatoria estabeleceu os critérios para seleção das ações a

serem incluídas na LDO de 2002, explicitados a seguir.

 Critérios gerais:

- rejeitar as emendas que pretenderam a inclusão de ações (ou subtítulos) não

previstas no PPA ou no Orçamento, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, da Lei nº

9.989/2000 — PPA 2000/2003;

- rejeitar as emendas que pretenderam priorizar ações com localização determinada

— em nível de subtítulo —, salvo nas áreas de infra-estrutura, integração nacional e

desporto, conforme disposto no Anexo III da citada lei;
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- rejeitar as emendas que pretenderam priorizar ações cujas despesas tenham

natureza obrigatória já constantes do Anexo previsto no art. 100 desta lei;

- ajustar, dentre as emendas aprovadas, produto, metas e unidade de medida

indicados, a fim de compatibilizá-los aos indicadores utilizados nos orçamentos e no Plano

Plurianual;

- rejeitar as emendas que pretenderam a ampliação de metas de ações (subtítulos)

já previstos na proposta encaminhada pelo Poder Executivo.

Critérios específicos:

- priorizar o atendimento de emendas apresentadas pelas Comissões Permanentes

das duas Casas do Congresso Nacional;

- limitar o atendimento de emendas, por autor, fixando-se valor limite de

atendimento para o total das emendas apresentadas em 30 milhões de reais, ajustando-se

as novas metas atendidas;

- limitar o atendimento individual de emenda a 15 milhões de reais, com base nos

custos estimados, ajustando-se as novas metas obtidas.

Houve emendas de ilustres Parlamentares que, visando atenuar a rigidez que a LDO

impõe ao desempenho inicial do próximo Governo, admitiam flexibilizar a meta de

superávit primário no decorrer do ano de 2003. Contudo, nosso substitutivo não

contempla a revisão dessa meta. Entendemos que qualquer autorização para revê-la fere a

Lei de Responsabilidade Fiscal. A referida meta, por constar da LDO, só pode ser mudada

por lei específica de iniciativa do Executivo. Nada impede o novo Governo de encaminhar

projeto nesse sentido, se julgar conveniente.

Preferimos, na falta de indicadores mais confiáveis para 2003, manter no art. 15 e

no Anexo de Metas Fiscais o resultado primário fixado no projeto, continuando a caber à

União superávit equivalente a 2,8% do PIB, sendo 31 bilhões, 997 milhões e 200 mil reais

(2,25% do PIB) no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e 7 bilhões, 821 milhões e 500

mil reais, equivalente a 0,55% do PIB, no Programa de Dispêndios Globais das empresas

estatais federais. Rejeitamos emendas de ilustres Parlamentares que pretendiam sua

redução, não obstante os nobres propósitos que as motivaram.

Outras emendas, limitando a formação e a composição do superávit primário ou a

compensação entre os resultados dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e o
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Programa de Dispêndios Globais das estatais federais, não foram acolhidas por reduzirem,

no nosso entender, os instrumentos de alcance da meta fiscal.

Incluímos no art. 4º, § 4º, dispositivo permitindo o acesso a todos os cidadãos a

consultas gerenciais dos dados da execução orçamentária e financeira do SIAFI por meio

da Internet.

Visando dar gradualmente à peça orçamentária caráter plurianual, assegurando

continuidade nas ações públicas, propõe-se no art. 10, § 11, que os quadros síntese dos

órgãos e unidades orçamentárias constantes do anexo da programação da despesa

prevista no inciso V do mesmo artigo deverão conter, no Projeto de Lei Orçamentária, além

do valor proposto para 2003, o executado em 2001, o constante do Projeto de Lei

Orçamentária e o reprogramado para 2002.

Esclareço a todos que tenho aqui uma errata com algumas modificações que

fizemos a esse respeito. Vou ler a errata em seguida. E não só a de 2001, mas também as

de 2002 e 2003.

Propomos inovações significativas no trato da questão relativa aos créditos

adicionais. No art. 61 prevê-se o envio dos projetos de lei, preferencialmente, nas

primeiras quinzenas de maio e outubro de 2003. Esses projetos deverão ser devolvidos

para a sanção até 30 de junho e 15 de dezembro, respectivamente, de forma consolidada,

de acordo com as áreas temáticas definidas no parecer preliminar sobre a proposta

orçamentária para 2003, exceto quando para atender novas despesas obrigatórias de

caráter constitucional ou legal.

Assentados na melhor técnica orçamentária, facultamos, no art. 61, § 11, a edição

de ato administrativo pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério

Público da União abrindo os créditos suplementares previamente autorizados na Lei

Orçamentária, desde que assegurados pelo próprio órgão os recursos compensatórios.

O art. 22 explicita a observância dos princípios constitucionais da moralidade e da

impessoalidade aplicados à administração pública quando da execução orçamentária e

financeira da União, dando tratamento isonômico à programação de trabalho definida por

emendas aprovadas no Congresso Nacional.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2003 permanece muito

à imagem da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2002 ao estabelecer relação
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diretamente proporcional entre a margem e os acréscimos de receita decorrentes do

crescimento da economia e de outras variáveis que implicam aumento da base do cálculo,

explicitando que parcela da margem de expansão desse modo calculada já se encontra

comprometida com as expansões de gastos autorizados até a data do envio do projeto.

Acrescenta ainda que nos Poderes Legislativo, Judiciário e no Ministério Público da União

a criação ou o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado também pode ser

compensada mediante utilização da margem de expansão.

Inovamos ao propor, no art. 93, como referência dos custos de obras públicas, a

utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –

SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, e não mais do Custo Unitário Básico,

divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção. De fato, o SINAPI substitui o CUB

com grandes vantagens, haja vista que possui maior abrangência (engloba edificações

residenciais e comerciais, obras de saneamento e infra-estrutura) e correlação com os

custos de obras públicas. Além disso, o SINAPI é baseado em pesquisas de preços

efetuadas pelo IBGE nas Capitais das 27 Unidades da Federação. Vinculamos as obras à

observância dos custos contidos no SINAPI, excetuando apenas condições especiais,

devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade

competente. Finalmente, propomos que a falta de encaminhamento das informações em

comento exclua a obra do rol de ações do Anexo de Metas e Prioridades.

Aprimorou-se o dispositivo (art. 86, § 6º) que dá à Comissão Mista e ao Congresso

Nacional competência para suspender a execução de obras em que tenham sido

constatados indícios de irregularidades graves ao longo do exercício financeiro,

concedendo caráter terminativo às decisões da Comissão Mista, salvo recurso ao Plenário

do Congresso Nacional.

É bom frisar que essa emenda tem abrangência muito grande.

Acrescentou-se ainda a obrigatoriedade de o Tribunal de Contas da União

encaminhar também subsídios sobre as obras fiscalizadas quanto à conveniência da sua

continuação ou paralisação, pronunciando-se o tribunal conclusivamente sobre o

saneamento das irregularidades.

A fim de conferir transparência quanto à origem institucional dos gastos com

sentenças judiciais consignados aos órgãos do Poder Judiciário, propomos a inclusão de
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dispositivo no art. 26, determinando que as unidades orçamentárias daquele Poder

discriminarão, no SIAFI, em até trinta dias da publicação da Lei Orçamentária ou dos

eventuais créditos adicionais, para cada precatório, do órgão da administração direta que

originou o débito. Da mesma forma, passa-se a exigir, no que se refere aos débitos de

pequeno valor, em até sessenta dias contados do trânsito em julgado da decisão judicial

que fixou a respectiva obrigação de pequeno valor, discriminação da relação dessas

requisições, explicitando-se, inclusive, o órgão da administração direta ou entidade que

originou o débito.

Sugerimos no art. 28 a aprovação de preceito que determina que as dotações

orçamentárias das autarquias e das fundações públicas, destinadas ao pagamento de

sentenças judiciais, aprovadas na Lei Orçamentária anual e em créditos adicionais,

inclusive as relativas a benefícios previdenciários de pequeno valor, deverão ser

integralmente descentralizadas aos tribunais que proferirem as decisões exeqüendas, por

intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal —

SIAFI, no prazo de quinze dias após a publicação da Lei Orçamentária e dos créditos

adicionais.

De acordo com o art. 12, o Projeto de Lei do Orçamento deverá ser encaminhado ao

Congresso Nacional com uma reserva no valor correspondente a, no mínimo, 2% da

receita corrente líquida. Dessa forma, o Congresso Nacional poderá fazer frente à

necessidade de alocação de recursos para o atendimento das emendas que serão objeto de

análise pelo Poder Legislativo, devendo remanescer na Lei Orçamentária uma dotação

correspondente, ao menos, a 1% da receita corrente líquida na reserva de contingência.

Sr. Presidente, em atenção ao disposto nos arts. 7º, § 2º, e 9º, § 5º, da Lei de

Responsabilidade Fiscal, introduzimos preceito no art. 95 do substitutivo, disciplinando a

demonstração do impacto e do custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central na

execução de suas políticas.

No relatório a ser encaminhado ao Congresso Nacional, com antecedência mínima

de dez dias da reunião conjunta prevista no art. 9º, § 5º, da Lei de Responsabilidade

Fiscal, deverão ser explicitados, especialmente, os desvios verificados em relação aos

parâmetros projetados no Anexo de Metas Fiscais da LDO, bem assim o impacto líquido do

custo das operações com derivativos e de outros fatores no endividamento público.
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Durante a execução do relatório nós tivemos alguns problemas e, quando o

entregamos, verificamos deslizes em alguns artigos. Por isso, foi necessário fazer alguns

reparos. Assim sendo, eu gostaria de ler para o Plenário algumas erratas já distribuídas.

Temos vários adendos aos arts. 17, § 1º, 61 e 101.

No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 515 — PROÁGUA Infra-Estrutura, Ação

1851 0063 —, onde se lê “construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica —

Adutora Alto Sertão no Estado de Alagoas”, leia-se “construção e recuperação de obras de

infra-estrutura hídrica — Ampliação do Sistema Adutor Alto Sertão/ Sertaneja — Porto da

Folha, Sergipe”.

Todas as erratas foram publicadas. Durante a discussão, se for levantada alguma

dúvida sobre o relatório, gostaria de esclarecê-la. A Sra. Myrna está dizendo que a errata

deve ser lida integralmente, porque a reunião está sendo gravada. Assim sendo, V.Exas.

terão de aturar mais um pouco a leitura das erratas. Peço desculpas por ter errado tanto.

1) No art. 17, § 1º, do substitutivo, onde se lê “a falta de encaminhamento das

informações previstas no § 6º excluirá a obra do rol de ações do Anexo de Metas e

Prioridades”, leia-se “a falta de encaminhamento das informações previstas no caput

deste artigo excluirá a obra do rol de ações do Anexo de Metas e Prioridades”.

2) Suprima-se o parágrafo único do art. 31 do substitutivo, visto que a Lei nº

4.320/64 já exige lei específica para as contribuições de capital.

3) Acresça-se ao final do art. 32 do substitutivo na expressão “ressalvado o disposto

no parágrafo único do art. 30”, pois esta redação deixa claro que se aplicam às

contribuições correntes sem apoio de legislação específica as mesmas restrições das

subvenções sociais.

4) Suprima-se o inciso V do art. 33 do substitutivo, para evitar problemas

operacionais nas transferências de recursos às Santas Casas.

5) Inclua-se no art. 61 o seguinte § 1º, renumerando-se os demais: “Observado o

disposto no caput, o prazo final para encaminhamento dos referidos projetos é 15 de

outubro de 2003”.

6) Inclua-se no texto do substitutivo o seguinte art. 101, já constante do projeto de

lei encaminhado pelo Poder Executivo, renumerando-se o atual art. 101 para 102:
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“Art. 101. Para efeito de emissão e fiscalização dos

Relatórios de Gestão Fiscal previstos no art. 54 da Lei

Complementar nº 101, de 2000:

I - Os Poderes e órgãos enviarão os referidos relatórios ao

Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, nos termos

do art. 5º, I, da Lei nº 10.028, de 2000;

II - o Tribunal de Contas da União remeterá à Comissão

Mista permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição,

no prazo de 45 dias do recebimento, análise e avaliação dos

resultados mencionados no caput deste artigo.

Parágrafo único. Ficam facultados à Justiça Federal a

elaboração e a publicação do relatório de que trata o caput deste

artigo em nível orçamentário, nos termos do § 2º do art. 5º desta

Lei”.

7) No Item I do Anexo das Informações Complementares, onde se lê “previsto no art.

13 desta Lei”, leia-se “previsto no art. 5º, § 7º, desta Lei”.

8) No Item XVII do Anexo das Informações Complementares, onde se lê “para fins do

que estabelece o art. 34 desta Lei”, leia-se “para fins do que estabelece o art. 37 desta Lei”.

9) Suprima-se, no Anexo de Informações Complementares, o Item XXIX, já que

reproduz o Item XXIII, renumerando-se os itens subseqüentes.

10) Suprima-se, no Anexo de Informações Complementares, o atual Item XXXII, já

que reproduz, na íntegra, o atual Item XXVII do mesmo Anexo, renumerando-se os itens

subseqüentes.

11) No Item XXVIII do Anexo das Informações Complementares, onde se lê

“discriminação, por órgão, atividade, projeto, operação especial e respectivos subtítulos,

dos recursos destinados aos Programas ‘Comunidade Solidária’, ‘Brasil em Ação’, ‘Rede

de Proteção Social’ e ‘Projeto Alvorada’, leia-se “discriminação, por órgão, atividade,

projeto, operação especial e respectivos subtítulos, dos recursos destinados ao

‘Comunidade Solidária’ “, visto que os demais não existirão em 2003.

12) No parecer à Emenda nº 1.119, da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, onde se lê “rejeitado”, leia-se
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“aprovado nos termos do substitutivo”, visto que a redação da emenda foi incorporada ao

art. 31, VII, do substitutivo.

13) No parecer à Emenda nº 1.136, onde se lê “aprovado parcialmente nos termos do

substitutivo”, leia-se “rejeitado”.

14) No parecer à Emenda nº 53, onde se lê “aprovado nos termos do substitutivo”,

leia-se “rejeitado”, já que a emenda destina-se a incluir informações sobre os Programas

Brasil em Ação, Rede de Proteção Social e Projeto Alvorada, que não existirão em 2003.

15) No parecer à Emenda nº 1.114, onde se lê “aprovado nos termos substitutivo”,

leia-se “rejeitado”.

16) Na descrição da ação relativa à Emenda nº 759, onde se lê “Adutora Alto Sertão

no Estado de Alagoas”, leia-se “ampliação do Sistema Adutor Alto Sertão/ Sertaneja —

Porto da Folha — Sergipe”.

17) No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 0631 — Desenvolvimento da Infra-

Estrutura Aeroportuária, Ação 5399.0103, onde se lê “Modernização da Infra-Estrutura

Aeroportuária” , leia-se “Modernização da Infra-Estrutura Aeroportuária no Município de

Maceió, Alagoas”.

Hoje pela manhã, o Presidente da Comissão, Deputado José Carlos Aleluia,

convocou os Srs. Líderes para lhes dar conhecimento do parecer do Relator da Lei de

Diretrizes Orçamentárias. Assim sendo, na reunião do Colégio de Líderes, composto por

todos os partidos, foram feitas algumas emendas.

Na ocasião, nós aprovamos um complemento ao parecer apresentado ao Projeto de

Lei nº 9, de 2002, que deu origem à Versão 2 do PLDO de 2003. Passo a ler, antes, a

Errata nº 2:

1) No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 515 — PROÁGUA Infra-Estrutura,

Ação 18510063, onde se lê “Construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica

— Adutora Alto Sertão, no Estado de Alagoas”, leia-se “Construção e recuperação de obras

de infra-estrutura hídrica — Ampliação do Sistema Adutor Alto Sertão/Sertaneja — Porto

da Folha, Sergipe”.

2) Na Emenda nº 604, onde se lê “Construção de contornos rodoviários no Corredor

Leste — no Estado de Minas Gerais”, leia-se “Adequação de contornos rodoviários no

Corredor Leste — BR-381/MG, em Coronel Fabriciano (ACESITA/Timóteo)”.
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3) No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 0230 — Corredor Leste, onde se lê

“5789 0012”, “Construção de contornos rodoviários no Corredor Leste — no Estado de

Minas Gerais” e “Contorno construído”, leia-se, respectivamente, “1285 0001”, “Adequação

de contornos rodoviários no Corredor Leste — BR-381/MG, em Coronel Fabriciano

(ACESITA/Timóteo)” e “Contorno adequado”.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Relator, queremos ter acesso à segunda

errata. Da que temos não consta isso.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – A segunda errata é o anexo da outra

errata.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Não tivemos acesso a ela.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – 4) Na Emenda nº 883, onde se lê

“Execução da assistência técnica e extensão rural”, leia-se “Assistência técnica e extensão

rural”.

5) Na Emenda nº 823, onde se lê “Permissão de trânsito emitida”  e “52.397”, leia-se,

respectivamente, “Partida inspecionada”  e “121.289”.

6) No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 0351 — Agricultura Familiar/

PRONAF, onde se lê “4.574 — Execução da assistência técnica e extensão rural”, leia-se

“5.695 — Assistência técnica e extensão rural”.

7) No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 0357 — Controle de Fronteiras para

Proteção da Agropecuária, onde se lê “Permissão de trânsito emitida”  e “52.397”, leia-se,

respectivamente, “Partida inspecionada”  e “121.289”;

8) No Anexo de Metas e Prioridades, Programa 0505 — Florestar, onde se lê

“Aumentar a oferta de produtos e subprodutos florestais oriundos de áreas plantadas” leia-

se “Aumentar a oferta de produtos e subprodutos florestais oriundos de áreas plantadas e

manejadas”.

Agora vou ler o complemento ao parecer apresentado ao PL nº 9, conforme definido

na reunião do Colégio de Líderes presidida pelo Presidente da Comissão Mista de

Orçamento, Deputado José Carlos Aleluia, havida hoje pela manhã. Por unanimidade,

foram feitas e aprovadas as seguintes modificações:
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1) No art. 2º, § 3º, do substitutivo, onde se lê “Na destinação dos recursos relativos

a programas sociais”, leia-se “Na destinação dos recursos relativos a programas sociais no

projeto de lei orçamentária”.

2) No art. 14, § 1º, inciso I, alínea d do substitutivo, onde se lê “a execução

orçamentária com o detalhamento das ações de forma regionalizada”, leia-se “a execução

orçamentária com o detalhamento das ações por Unidade da Federação e de forma

regionalizada, por função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada”.

3) No parágrafo único do art. 22 incluir o texto “emendas parlamentares que

objetivem atender ações municipais”.

4) No art. 37, § 2º, incluir o texto “Serão entendidos como projetos ou subtítulos de

projetos em andamento aqueles constantes ou não da proposta, cuja execução...”.

5) No caput do art. 61 do substitutivo suprima-se o texto “e devolvidos para a

sanção até 30 de junho e 15 de dezembro, respectivamente”.

6) No art. 78 do substitutivo inclua-se “o Ministério Público da União”. De tal sorte

que onde se lê “dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e

fundações públicas federais”, leia-se “dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem

como do Ministério Público da União, das autarquias e fundações públicas federais”.

7) Reescreva o inciso III do § 1º do art. 66 do substitutivo, explicitando que os

restos a pagar deverão ser destacados no cronograma de pagamentos mensais, nos

seguintes termos: “III – cronograma de pagamentos mensais à conta de recursos não-

financeiros do Tesouro e de outras fontes, excluídas as despesas constantes do anexo a que

se refere o art. 100 desta Lei e incluídos os restos a pagar, que deverão ser destacados das

despesas do próprio exercício”.

8) Acresça-se o seguinte § 3º no art. 39 do substitutivo: “§ 3º. Os restos a pagar não

processados inscritos no exercício de 2003 não excederão a oitenta por cento do valor

inscrito no exercício de 2002”.

9) Acresça-se ao caput do art. 85, in fine, do substitutivo a seguinte vedação,

excluindo-se o § 5º do mesmo artigo: “Art. 85. Na estimativa das receitas do projeto de lei

orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação

tributária e das contribuições que sejam objeto de proposta de emenda constitucional, de

projeto de lei, ou de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional,
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vedada a utilização de receitas condicionadas no financiamento de despesas obrigatórias

de duração continuada, exceto se a receita condicionada for permanentemente vinculada à

despesa” .

10) Acresça-se, ao final do § 10 do art. 61, o seguinte texto: “ou que indique as

compensações necessárias, em nível de subtítulo”.

11) Acresça-se ao art. 86, § 2º, II, o texto como se segue: “II - ocasionar sérios

prejuízos”.

12) Acresça-se ao Anexo de Informações Complementares, Item XVII, o texto como

se segue: “Subtítulos de projeto em andamento, constante ou não do projeto de lei

orçamentária anual, cuja execução...”

13) Acresça-se ao art. nº 83, § 2º, o seguinte inciso IV: “Importação de produtos e

serviços com similar nacional detentor de qualidade e preço equivalentes, exceto se

demonstrada manifestamente a impossibilidade do fornecimento do produto ou prestação do

serviço por empresa com sede no País”.

Voto do Relator.

Alicerçados nas razões e argumentos expendidos em nosso relatório, somos pela

aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003 (Projeto de Lei nº 9, de

2002), na forma do substitutivo que submetemos à elevada consideração do Srs.

Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Encerrada a leitura do

relatório e proferido o voto do Relator, vamos abrir as discussões sobre a LDO.

O primeiro Congressista inscrito é o Deputado Ricardo Barros. S.Exa. pede que seja

ouvido em primeiro lugar o Líder João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, Deputado José Carlos Aleluia,

cumprimentamos o ilustre Senador João Alberto Souza, Relator deste projeto.

O Deputado Jorge Bittar estudou o projeto com mais profundidade, acompanhou

sua tramitação e elaborou as emendas em nome do Partido dos Trabalhadores, mas

também estamos analisando-o e gostaríamos de fazer algumas considerações.

O Projeto de Diretrizes Orçamentárias preocupa-se com os grandes desafios da

elaboração do Orçamento. São metas. Gostaríamos de identificá-las. Quando se pensa no

Orçamento do futuro, vem à mente o ano de 2003. Sinto que há no relatório de V.Exa. e



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

70

no debate das Lideranças a preocupação com o cronograma de restos a pagar, com a

execução das emendas parlamentares. Estou preocupado, realmente, porque os restos a

pagar em 1999 eram de 4 bilhões de reais; em 2000, de 8 bilhões; em 2001, passaram

para 13 bilhões. Oitenta por cento desse valor são 10 ou 11 bilhões de reais, a previsão

para 2003.

Portanto, o prêmio que o Presidente Fernando Henrique está passando para o

sucessor, independente de quem seja, é uma grande dívida, além de vários problemas.

Entretanto, o Deputado Sérgio Novais tem razão. Vamos assumir a dívida e todos os

problemas do País com muita garra e determinação, para resolvê-los.

Preocupamo-nos com outros pontos que talvez V.Exa. não tenha conseguido

incorporar com a mesma preocupação. Tratamos com muita cautela das nossas emendas.

Por exemplo: o salário mínimo. Uma das emendas sugere correção mínima de 20%. Temos

como compromisso a recuperação econômica deste País. Entre as dívidas do País está a

dívida social, e o salário mínimo faz parte dela. Vinte por cento não é percentual muito

elevado. V.Exa. também não conseguiu incorporar o reajuste salarial para o servidor

público na proporção do crescimento da receita e dos impostos.

Parece-nos correta a preocupação com a aplicação dos recursos, inclusive com os

restos a pagar, fazendo-se cronograma de desembolso, mas também seria correto de nossa

parte preocuparmo-nos com esses pontos.

Apresentamos também a Emenda nº 414. Penso que o Deputado Sérgio Miranda

também deve ter algo a dizer nesse sentido. Já brigamos muito no passado com relação ao

assunto.

A Emenda Constitucional nº 29 estabelece recursos mínimos para a saúde, para

que não fique também ao bel-prazer do futuro Ministro da Saúde a interpretação da

mesma.

Temos falado muito dos cálculos do FUNDEF. O futuro Governo Federal vai sofrer

muito porque vai ter de honrar os compromissos e corrigir a tabela do FUNDEF. É esse

debate que gostaríamos de fazer com V.Exa. Se não é tarefa nossa, neste momento, a

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a peça orçamentária do Executivo já

deveria indicar a correção da tabela do FUNDEF, do Imposto de Renda, uma previsão
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mínima, na proporção do crescimento do País, para o salário do servidor público. Isso

daria ao futuro governante do País certa tranqüilidade.

Além de nos preocuparmos com a execução orçamentária, com as emendas dos

Parlamentares e da bancada, temos a obrigação de nos preocuparmos com os recursos da

saúde e da educação e com o salário mínimo. Parece-nos que essa deficiência permaneceu

no relatório de V.Exa. O Congresso deveria cumprir a função, delegada a ele

imperativamente, de induzir o Executivo a fazer algo nesse sentido, por menor que seja a

sua vontade de fazê-lo.

Gostaríamos de concentrar o debate nos pontos que tratam dos grandes problemas

da Nação: saúde, educação, salário mínimo, entre outros. Há recursos na área social, e

algumas emendas fixando percentual. Sabemos que se gera conflito quando se fixa 2%,

3% ou 5%. De qualquer forma, há necessidade de debate sobre o tema da assistência

social, sobre como o futuro Governo vai pagar a dívida social.

Não vamos fazer considerações mais profundas em relação à política econômica.

V.Exa. já sabe a nossa opinião sobre isso. Infelizmente, só vamos corrigir isso no futuro

Governo, no futuro projeto de desenvolvimento para o País.

Para concluir, Sr. Presidente, o Governo tenta, primeiro, identificar problemas nas

nossas administrações, e não consegue. Depois, não tendo como buscar falhas individuais

do nosso candidato, começa a criar instabilidade no País. É um ato de irresponsabilidade

do PSDB, que governa o Brasil, tentar criar comoção social para disputar a eleição na

base da insegurança. Lamentamos essa atitude e afirmamos que o futuro Governo vai ter

mais responsabilidade, vai conseguir um controle maior das contas públicas e, se Deus

quiser, vai fazer Orçamento voltado para o cumprimento dos compromissos sociais.

Muito obrigado.

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

João Coser.

Antes de passar a palavra ao Relator, gostaria de dar um aviso. Peço aos

Deputados, sobretudo às Lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado, que lembrem

aos companheiros que o Regimento estabelece que o Deputado ou Senador que faltar a

três reuniões consecutivas ou a seis alternadas deve ser eliminado da Comissão.
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Quando assumi, tive o cuidado de mandar cópias do Regimento para todos os

membros. Estou tendo o cuidado de ligar para todos que chegam na marca do pênalti.

Alguns não conseguem sair. Então, que deixem a Comissão.

Portanto, como faço isso constrangido, peço aos Líderes que orientem os assessores

dos Deputados e Senadores para que venham assinar o livro de presença. Ninguém está

exigindo que fiquem aqui em tempo integral, mas têm de registrar presença. O Presidente

da Comissão não poderá deixar de cumprir o Regimento.

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

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

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, já conversei com a Dra. Myrna

Lopes Pereira. Foi identificada minha ausência na semana passada, quando estava numa

representação oficial. A Sra. Secretária comunicou-me que a informação não chega à

Comissão. Portanto, primeiro, sugiro aos Parlamentares que estejam numa representação

oficial que avisem com antecedência a Comissão. Em segundo lugar, gostaria de sugerir

que, se possível, fosse encaminhada ao Coordenador da bancada lista dos Deputados que

têm uma ou duas faltas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sr. Deputado João Coser,

será providenciado o fornecimento, em caráter reservado — porque não vou mandar

publicar —, aos Coordenadores de bancada a relação das faltas dos Deputados. Cada um

dos Srs. Deputados deve orientar o seu assessor no sentido de que verifique a situação de

sua freqüência. Não posso fazer de forma diferente, uma vez que já cumpri o Regimento

com uns e vou ter de cumprir com os outros.

Com a palavra o Relator.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o

Deputado João Coser tem muita razão ao levantar as questões ora discutidas. Todos os

assuntos abordados por S.Exa. foram trazidos à baila pela Relatoria, inclusive em relatório

técnico.

Estávamos junto à Consultoria Legislativa da Câmara e convidamos alguns

Deputados e Senadores de outros partidos. O Deputado Jorge Bittar compareceu às

reuniões em que se discutiu este Orçamento. Convidamos os Senadores Tião Viana, Sérgio

Machado, Ricardo Santos.
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Hoje, fizemos questão de acolher as sugestões dos Líderes, mas os assuntos que

V.Exa. traz à baila, Deputado João Coser, são realmente bem complicados. Sobre o salário

mínimo, há um caminho na LDO. Digo o mesmo em relação ao reajuste salarial do

funcionalismo público. Mas esperamos que o Governo nos encaminhe a solução na

proposta orçamentária. Aí, então, discutiremos melhor o assunto. Não poderíamos discuti-

lo agora, porque nem sabemos o que o Governo vai encaminhar, e o Senador Sérgio

Machado só vai começar a elaborar a proposta orçamentária para o ano 2003 após as

eleições de outubro. Consideramos que realmente seria melhor discutir o assunto na

presença dele.

Quanto ao FUNDEF, a emenda apresentada tira do Ministério da Educação

diretamente para o fundo cerca de 6 bilhões de reais, o que inviabilizaria completamente a

outra parte do Orçamento do Ministério da Educação, e não teríamos como cobrir esse

valor.

O mesmo se dá na área da saúde. Conversamos com o Deputado Giovanni Queiroz.

Se fizermos a correção, de acordo com o que determina a própria Constituição, teremos de

destinar mais 1 bilhão de reais ao setor. E não está fácil, Deputado, neste Orçamento,

buscar essas quantias.

Quando o Governo mandar a Lei Orçamentária, poderemos discutir todas essas

questões com maior propriedade.

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

Com a palavra o primeiro orador inscrito, que vai falar em segundo lugar, Deputado

Ricardo Barros, Líder do Governo na Comissão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, nobres companheiros,

primeiro, quero elogiar o trabalho do Senador João Alberto Souza, que se dedicou a avaliar

e a promover as alterações que julgou necessárias no projeto e que refletiram,

evidentemente, a vontade de diversos Parlamentares, manifestadas em suas emendas à

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Quanto ao relatório do Senador, nós do Governo questionaremos apenas a inclusão

da Ciência e Tecnologia entre as áreas não-contingenciáveis do Orçamento. Mas vamos

também fazer a avaliação das últimas alterações lidas, para exprimir a opinião do Governo

com clareza sobre esses pontos, sobre essa restrição dos restos a pagar em 80% do
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Orçamento do ano anterior, sobre o detalhamento maior das propostas, das prestações de

contas que o Governo vai precisar fazer e sobre a indicação de compensações necessárias.

Eu participei da reunião de Líderes até determinado momento. Pedi ao Deputado

Alberto Goldman que acompanhasse a reunião até o final. S.Exa. me disse que não

percebeu nenhuma alteração significativa ou inconveniente nas propostas. Mas por

precaução, Sr. Relator, apreciarei as últimas alterações lidas, que chegaram às minhas

mãos, e oportunamente, durante o prazo de apresentação de destaques, manifestarei ao

Relator a opinião do Governo sobre a matéria. Espero concordar com todas as alterações,

porque, como já disse ao Presidente da Comissão, houve unanimidade entre os Líderes

presentes. É evidente que o Governo gostaria de concordar com todas elas. Havendo

alguma observação a fazer, tenho certeza de que o Relator e os demais Líderes terão

sensibilidade para debater as questões.

No mais, cabe-me elogiar a atuação do Relator e da Assessoria, tanto do Senado

Federal quanto da Câmara dos Deputados, na elaboração do relatório.

Espero que seja votada rapidamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que seja

base sólida para a aprovação do Orçamento de 2003, o primeiro de um novo Governo, que

espero seja semelhante ao do Presidente Fernando Henrique: de prosperidade, de

estabilidade econômica, de crescimento sustentado e de grandes avanços sociais para a

sociedade brasileira.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pergunto ao Relator se

gostaria de ouvir mais dois ou três Parlamentares. Não houve perguntas. V.Exa. pode usar

a palavra depois do terceiro orador. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Relator, quero dialogar com V.Exa. Não sou Coordenador de bancada. Dessa

forma, não acompanhei a reunião realizada em separado, mas li o relatório apresentado e

quero fazer algumas observações.

Em primeiro lugar, entendo que, ao não definirmos o salário mínimo, vamos manter

a velha polêmica: quem vai apresentar emenda para acertar o salário mínimo? No meu

entendimento, o relatório não apontou nenhum caminho. Portanto, o Governo manda se
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quiser ou joga nas costas do Congresso, alegando que nós é que temos de buscar o

dinheiro. Se tivermos a fonte, ele fará o reajuste.

Nos últimos anos tem sido assim: quem define a política do salário mínimo é o

Congresso. O Governo Fernando Henrique abdicou dessa atribuição porque não se tem

mostrado capaz de identificar fontes de recursos para o reajuste do salário mínimo.

Acho que devemos avançar, para não ficarmos na disputa de quem vai apresentar

propostas e soluções. A Lei de Diretrizes Orçamentárias já deveria definir parâmetros para

a apresentação do salário mínimo. Quanto aos recursos, depois os buscamos.

Fico preocupado também quando V.Exa. aborda a área da educação, mais

especificamente o FUNDEF. Se não alteramos a lei, que ela seja cumprida. Vamos, então,

propor a sua alteração. No relatório, V.Exa. não diz isso. Simplesmente rejeita. Estamos

propondo que o Governo Fernando Henrique Cardoso cumpra a Lei do FUNDEF. Se eu

desrespeito a lei, posso ser multado. Se eu passar numa barreira eletrônica em alta

velocidade, serei multado, porque a legislação de trânsito diz que tenho de cumprir certas

regras. Entretanto, o Governo não cumpre a Lei do FUNDEF, e nada é feito. E o Governo

nos diz que devemos indicar a fonte dos recursos. Vamos aceitar dois pesos e duas

medidas?

Finalmente, a área em que mais trabalho. Vou continuar discutindo o assunto com

outros companheiros. A minha preocupação é a capacitação do professor. Não adianta

matricular a criança na escola, se o ensino é de má qualidade. Fiz emenda propondo a

melhoraria da meta de capacitação dos professores. Temos 115 mil professores leigos no

ensino fundamental. É lógico que o professor leigo tem muito mais dificuldade do que o

professor com formação. A LDB diz que até 2006 os professores terão qualificação. Mas se

o Governo não a oferece, como vou exigir?

Para melhorar a qualificação dos professores, precisamos de programa concreto e

claro. Fiz emenda nesse sentido. Tenho certeza de que V.Exa., Sr. Relator, vai reavaliar a

questão, porque é fundamental qualificar os professores e oferecer aos alunos uma escola

de qualidade.

Concluo dizendo que o relatório trabalha com a lógica deste Governo, da qual

discordo. Espero que o novo Governo tenha outra lógica.

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

Gilmar Machado.

Vamos ouvir a Deputada Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Nobre Relator, Senador João Alberto

Souza, em primeiro lugar, parabenizo V.Exa. pelo grande trabalho de elaboração da LDO

de 2003 e agradeço-lhe a aprovação de alguns destaques muito importantes para meu

Estado, os quais tive a oportunidade de apresentar, como a construção de Angra III, os

trechos rodoviários da BR-494, o contorno de Volta Redonda, a BR-393, o entroncamento

da BR-040 com a BR-116, e a infra-estrutura básica nos Municípios da região

metropolitana.

Foram aceitos ainda dois destaques específicos para a mulher: capacitação de

recursos humanos; promoção do planejamento familiar e da saúde da mulher; e

implantação de abrigos para vítimas de violência doméstica.

Mas quero fazer um apelo a V.Exa. sobre alguns destaques rejeitados. Primeiro: a

municipalização do turismo, projeto vital para a cidade do Rio de Janeiro. Propomos a

construção de um centro de convenções de médio porte. Neste ano a bancada apresentou

emenda, aprovada por este Plenário. Queremos apenas manter a emenda como meta na

LDO, a fim de que já no Orçamento de 2003 sejam refletidos esses valores.

Há o projeto Morar Melhor, que envolve condições de habitabilidade. O projeto é

absolutamente necessário. V.Exa. conhece as condições em que vive grande parte da

população da cidade do Rio de Janeiro.

Além disso, temos uma emenda específica. Talvez, em função dela, foram

apresentados mais dois destaques. Trata-se do Metrô do Rio de Janeiro. V.Exa.

acompanha a Comissão há algum tempo, e estou nela há 8 anos. Todos os anos a história

é a mesma. Ano passado, a bancada do Rio de Janeiro conseguiu, enfim, aprovar uma

emenda para o metrô, para as Linhas 3 e 4. Semana passada houve uma liberação inicial

de recursos. Mas, infelizmente, existe uma interpretação da LDO que se mantém no texto

atual. Foi incluído nos Destaques 226 e 227 a retirada, no inciso VI do texto do art. 29, de

algumas expressões, o que possibilitará o atendimento ao Metrô do Rio, ao Metrô de São

Paulo e, eventualmente, ao Metrô de Goiás.
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Isso foi sugerido — diga-se de passagem, com todo o mérito — pela Assessoria de

V.Exa., em função da conversa que tivemos ontem, quando expôs sua vontade de aprovar

a meta de construções para o Metrô do Rio de Janeiro.

Portanto, foi feito exatamente o que a Assessoria Técnica da Comissão sugeriu como

mais apropriado para não trazer prejuízo ao texto principal da LDO, tampouco ao art. 29.

Por último, Sr. Relator, tenho a honra de presidir no Brasil o Parlamento Latino-

Americano, que é uma organização internacional prevista no nosso texto constitucional.

V.Exa. deve saber disso. Para que tenha noção, o Senador José Fogaça é o nosso

Tesoureiro.

Temos um problema real: a Câmara paga religiosamente suas contribuições, mas o

Senado não as paga desde 1999. Não tenho mais cara de estar lá em nome do Brasil com

22 países representados e pagando, enquanto apenas o Senado brasileiro deixa de pagar.

E resolvi apresentar emenda à LDO até porque o Tesoureiro do Parlatino é um Senador

brasileiro; aliás, também um Vice-Presidente do Parlatino é um Deputado do Brasil.

O próximo mandato será brasileiro. Fica muito ruim disputarmos a Presidência do

Parlamento Latino-Americano sem pelo menos ter pago as anuidades correspondentes aos

anos de 1999 a 2003.

Essas são as justificativas dos destaques que apresentei. Sei do carinho necessário

que V.Exa. terá para a aprovação desses textos. Obrigada.

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

Sérgio Miranda, pelo PCdoB de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, também quero elogiar o

Relator. Considero que, se responsabilidades existem pelo fato de algumas questões não

estarem ainda suficientemente esclarecidas no relatório, isso se deve, no meu caso

concreto, a mim mesmo, porque não tive oportunidade de conversar com o Relator.

Existem algumas questões que considero do campo da política geral que demarcam

posições existentes na Casa em relação ao Governo. Existem também emendas e

propostas em que se pode alcançar consenso porque já refletem melhora na elaboração

orçamentária no âmbito das questões públicas.

Separo as minhas questões nessas duas ordens.
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Na questão política, não espero contar com a concordância de V.Exa., nem da

maioria, mas me sinto na obrigação de argüir essas questões para definir meu ponto de

vista político.

Considero a questão mais importante da Lei de Diretrizes Orçamentárias  o

chamado Anexo de Metas Fiscais. A inovação que veio na Lei de Responsabilidade Fiscal

transforma o Anexo de Metas Fiscais em verdadeiro coração do ciclo orçamentário, porque

tanto na elaboração como na execução do Orçamento deve-se levar em conta essas metas

fiscais. E mais: diz a Lei de Responsabilidade Fiscal que, se houver uma ameaça de não-

cumprimento da meta fiscal, contingenciam-se outras despesas para garantir a meta

fiscal. Logo, a meta fiscal tem uma qualidade superior à das outras despesas, porque

determina o contingenciamento dessas outras despesas.

Nesse sentido, Sr. Relator, fiz uma emenda ponderada que permite ao futuro

Presidente da República definir a sua meta fiscal nos três primeiros meses do seu governo,

porque viveremos a situação esdrúxula de o Governo Fernando Henrique Cardoso durar

não 8 anos, como o povo garantiu pelo voto, mas 9 anos. Ele vai governar um ano a mais

porque definirá a meta fiscal do futuro Presidente, que, ao contrário dele, não poderá usar

mais o recurso de alterar a meta fiscal, utilizando medida provisória, depois da aprovação

da Emenda nº 32.

Portanto, como o mandato não só do atual Presidente da República, mas também

deste Congresso se esgota em dezembro, não seria o caso de permitirmos ao futuro

Presidente esse espaço no primeiro trimestre do ano que vem para ele definir sua meta

fiscal?

Acho que essa é uma questão importante.

Agora trato de alguns problemas pontuais. Quero falar da compensação do

superávit do Orçamento Fiscal e da Seguridade com o superávit do Orçamento das

estatais.

Sr. Presidente, isso foi feito claramente nos dois últimos anos. Houve corte de

investimento nas estatais porque o superávit do Orçamento Fiscal, na prática, vem caindo

de 1999 para cá. Em 1999, alcançou 2,2% do PIB; em 2000 foi de 1,9%; e, em 2001, foi de

1,8% do PIB. E quem tem suportado o esforço fiscal da União são as estatais, em

detrimento da sociedade. Aí estão a crise energética e o aumento do preço dos
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combustíveis para garantir o superávit primário das estatais, em consonância com o

desejo do Governo Federal.

Outra questão que levantei numa emenda, Sr. Relator, é o fato de que o Governo

vem obtendo superávit com recursos vinculados. Onde estão os 2 bilhões de reais do

FUST que não foram gastos porque a licitação está suspensa? Estão na conta única para

fazer superávit.

Portanto, procuro excluir da meta de superávit — e sei que a emenda dificilmente

será aceita pela base governista — os recursos do Fundo contra a Pobreza, do FUST e

mesmo da CIDE, que estão vinculados ao projeto rodoviário.

Outra questão foi uma sugestão da própria Assessoria da Casa. Falo do tratamento

a ser dado aos incentivos.

Antes, os incentivos do FINOR e do FINAM não constavam da Lei Orçamentária

porque eram formados por renúncia fiscal, recursos que, em tese, não ingressam no

Orçamento. Acontece que esses fundos foram extintos e substituídos pelo Fundo de

Desenvolvimento da Amazônia e pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. A Emenda

nº 129, sobre o tratamento desses recursos, foi uma sugestão da Consultoria, e sugiro que

ela seja examinada com mais cuidado.

Acho que, na questão da Emenda nº 146, houve um erro por parte de V.Exa., que

considerou a minha emenda aprovada. Diz respeito à publicidade oficial. Diz o caput que

“a Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações

destinadas às despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial.” Era isso que

vinha nas duas últimas LDOs. V.Exa. disse que a minha emenda estava aprovada porque

o Governo incluiu a expressão “exceto campanhas de utilidade pública” .

Sr. Relator, todas as despesas de publicidade, propaganda e divulgação oficial têm

de ser de utilidade pública, pela Constituição. Essa é a inovação. O texto mandado pelo

Governo diz “exceto as campanhas de utilidade pública, que poderão correr à conta das

dotações orçamentárias das correspondentes ações finalísticas”.

Estão fraudando o Orçamento, porque estão usando para publicidade recursos de ações

finalísticas, o que não está proibido pela LDO atual. Estão tentando corrigir isso para o

ano de 2002.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

80

Chamo atenção de V.Exa., porque a minha emenda consta como aprovada, de

acordo com o Substitutivo. Mas, se verificarmos o art. 11, veremos que ele não sofreu, no

inciso XII, qualquer alteração.

Chamo atenção ainda para a Emenda nº 147, que trata da relação dos cortes no

Congresso.

Vou discutir na reunião dos Líderes sobre algumas emendas que visam a dar mais

transparência aos recursos.

Que a desvinculação das contribuições sociais da União mantenha o indicador de

onde foram transferidas.

Sr. Relator, essa emenda vai dar problemas, e é melhor que dê problemas agora

com o Executivo do que com o Congresso. É a emenda da saúde. V.Exa. tem

conhecimento de que o TCU já determinou como deve ser calculada a Emenda nº 29.

Existe uma decisão do TCU. Escreveu o Ministro Lincoln Magalhães da Rocha que “a

partir de 2001 até o ano de 2004, a cada ano deverá ser apurado o montante empenhado

em ações e em serviços públicos de saúde no ano anterior, e sobre esse valor deve ser

aplicado um multiplicador correspondente à variação nominal do PIB”.

Se não cumprirmos essa decisão, o Governo vai mandar defasado, e quem vai ter de

cumprir será esta Casa.

Portanto, se o Relator da Lei Orçamentária está querendo ampliar os recursos da

reserva de contingência, ela vai ser toda usada para se cumprir a emenda da saúde.

Quem deve cumprir esse mandamento definido pelo TCU e admitido pelo próprio

Governo Federal? O Presidente da República alterou o parecer da Advocacia Geral da

União publicado no Diário Oficial de dezembro do ano passado. O Deputado Darcísio

Perondi, pessoa ligada à saúde, sabe disso. A Advocacia Geral da União tinha optado pela

interpretação do Ministério da Fazenda. Definiu isso através de um parecer aceito pelo

Presidente da República. Posteriormente, o Presidente da República revogou esse parecer.

Revogando esse parecer, vale a decisão do TCU.

Ora, se a decisão do TCU não for cumprida pelo Governo quando do envio do

projeto de lei, tenho plena consciência de que o Deputado Darcísio Perondi e o Deputado

Ursicino Queiroz vão querer que a Lei Orçamentária cumpra a decisão. Quem vai ter de

remanejar recursos será o Congresso, e não há dinheiro para isso.
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Passo para a última questão. Fiz um aumento do salário mínimo, que também está

naquelas questões políticas complexas, e fiz uma emenda que consta como aprovada,

porque um dos únicos limites da dívida pública da União, porque os outros ainda não

foram aprovados na resolução do Senado — já foi aprovado para Estados e Municípios,

mas não para a União —, é o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 29, § 4º),

que diz que "o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término

de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior somado ao das

operações de crédito autorizadas no Orçamento para esse efeito". Quero que ele demonstre

que está  cumprindo isso na Lei Orçamentária.

Sr. Relator, são esses os meus destaques.

Chamo a atenção de que a alguns deles, se forem explicados na reunião, V.Exa. não

oporá resistência. Lamento não ter feito isso anteriormente.

V.Exa. já acatou o destaque que fiz para que, nos serviços realizados no nosso País,

as agências financeiras oficiais de fomento não financiem a importação de softwares.

Ficou uma redação que dá brechas para eles descumprirem isso. Mas é um compromisso

mais claro.

Agradeço a V.Exa. a boa vontade de ter aceito esse ponto de vista.

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

Sérgio Miranda.

Vou passar a palavra ao Relator para que comente as intervenções do Deputado

João Coser, do Deputado Gilmar Machado, da Deputada Laura Carneiro e do Deputado

Sérgio Miranda.

Passo temporariamente a Presidência ao Deputado Félix Mendonça.

Em seguida, falarão o Deputado Jorge Bittar, o Deputado Giovanni Queiroz, o

Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Deputado Antônio Carlos Konder Reis, o Deputado

Alberto Goldman e o Deputado Darcísio Perondi.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, ouvi com muita atenção as intervenções do Deputado Gilmar Machado, da

Deputada Laura Carneiro e do Deputado Sérgio Miranda. No meu entender, todos têm

razão. Gostaria de, ao elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, possuir todos os

recursos necessários para atender às emendas. Não foi fácil fazer o levantamento.
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Apresentei as metas, e a Assessoria fez um levantamento de qual seria a repercussão

financeira. Se atendesse a todas as metas, haveria uma repercussão financeira da ordem

de 95 bilhões de reais.

O que fiz para poder atender? Achei que deveria manter a meta fiscal levantada pelo

Governo ao encaminhar a LDO. Para buscarmos 2 bilhões de reais, a fim de atender às

emendas dos Srs. Parlamentares, foi necessário fazer um corte linear nas metas

encaminhadas pelo Governo, o que calculamos em 10 bilhões de reais, em 20%. Fomos

buscar 2 bilhões de reais para atender às emendas dos Srs. Parlamentares e

estabelecemos os critérios que li e que estão incorporados ao meu relatório.

O Deputado Gilmar Machado argumenta sobre salário mínimo, FUNDEF e

capacitação de professores. Realmente, defendo salário mínimo de 100 dólares, mas veja

que 5% que se aumente nele hoje equivale, mais ou menos, a uma parcela de 1 bilhão de

reais. E o Governo, em sua proposta, já visualiza aumento em torno de 5%.

Esse é um assunto que, evidentemente, vamos tratar somente na Lei Orçamentária,

quando estivermos discutindo o Orçamento da República. Na LDO, torna-se muito difícil

para nós discutir aumento do salário mínimo e reajuste do funcionalismo.

Volto a afirmar que o Senador Sérgio Machado tem dito que só começa o novo

Orçamento após a próxima eleição, que se realizará em outubro. Nós, que pertencemos à

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, estaremos com o

Presidente eleito. De acordo com essa concepção, o Presidente desta Comissão, Deputado

José Carlos Aleluia, está tentando agendar uma conversa da nossa Comissão com os

presidenciáveis, para tomar conhecimento de suas idéias para o futuro, até mesmo para

nos dar uma maior direção.

Alguns pontos que estão na lei sobre o FUNDEF devem ser executados, mas não

têm condições de serem implantados na prática. Se implantarmos o que diz a lei sobre o

FUNDEF, não teremos um centavo para absolutamente mais nada. O FUNDEF, pelos

nossos levantamentos, está defasado em 7 bilhões de reais. Não sei onde iriam encontrar

esses 7 bilhões de reais, haja vista que a proposta do Governo, em seus planos e metas, só

prevê 8 bilhões de reais para investimentos e 2 bilhões de reais para os Srs. Deputados.

Se tirarmos 7 bilhões de reais para o FUNDEF, não haverá saída.
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Quanto à capacitação de professores, já existe bom volume para o setor de

transferência aos Municípios — cerca de 9 bilhões de reais.

A LDO trata do ensino médio. É claro que, na condição de professor, acho que tem de

haver capacitação para eles, mas seria necessário buscarmos recursos. Falta-nos a fonte

de onde tirá-los.

Ouvi a Deputada Laura Carneiro dizer que, no Rio de Janeiro, há o Metrô e outras

ações que S.Exa. gostaria de ver contempladas. Os seus destaques já estão sendo feitos e

nós os analisaremos.

São necessários recursos e algo precisa ser cortado. Onde buscaremos os recursos?

Onde eles estão? Vamos modificar o superávit primário? Teríamos de modificá-lo. Fazendo

isso, teríamos de também alterar parte da dívida do Brasil, o que resultaria em seu

aumento, porque seus juros serão de mais ou menos de 27 bilhões de reais. Dos 39

bilhões de reais, temos de tirar essa parte do serviço da dívida, da sua rolagem. Estamos

calculando que o Brasil vai ter sua dívida aumentada, no ano de 2003, em mais 45

bilhões de reais. Não importa o que fizermos: sempre estaremos endividando mais o País.

A situação é difícil.

Quanto ao que disse o Deputado Sérgio Miranda, permitam-me dizer que sou seu

velho admirador. S.Exa. discute com muita propriedade e estuda muito as questões. Já

discutimos alguns pontos e precisamos continuar discutindo. Incluo o que S.Exa. disse

nessas minhas palavras iniciais. Vamos receber seus destaques e todos os outros; vamos

discuti-los e, se possível, chamaremos os Parlamentares para sentarem-se à mesa e

amiudarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Acho que foi o Deputado Gilmar Machado quem falou sobre os 80% dos restos a

pagar. Já havíamos conversado sobre esse assunto. É uma maneira de tentarmos zerar

esse tal de restos a pagar. Já estamos limitando agora para 80%. Talvez no ano que vem

seja possível limitar para 60%, depois, para 40%, até limitar de vez esse orçamento

paralelo que tem sido os restos a pagar.

Todos estão fazendo seus destaques. Reservo-me, Sr. Presidente, para discutir tête-

à-tête com os Srs. Parlamentares os destaques por eles colocados em evidência agora.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem. Fiz um questionamento ao Sr. Relator e farei só um comentário. Solicito um

minuto.

Relator, concordo em que estamos com problemas com relação ao FUNDEF, mas

temos de dar uma satisfação à sociedade. O Ministro Paulo Renato não pode fazer

propaganda daquilo que não existe. Temos de explicar que o Congresso Nacional votou lei

impossível de ser executada. Não podemos continuar iludindo a população de que existe

uma lei e que ela tem de cobrar e fiscalizar algo que não poderá ser cumprido. É essa a

minha angústia.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Deputado Gilmar Machado, quem

compareceu na condição de Líder do PT na reunião foi o Deputado Jorge Bittar. Isto que

V.Exa. está dizendo eu disse na reunião das Lideranças. Precisamos ter coragem.

Estou vendo ao seu lado o Deputado Dr. Rosinha, que estava presente quando eu

disse que deveríamos ter a coragem de falar ao elaborar uma lei orçamentária. Concordo

realmente com V.Exa. não só nessa parte, mas também no que se refere a emendas dos

Parlamentares. Passamos por vários Ministérios, e parece que estamos enganando a

população dos nossos Municípios. Lamentavelmente, essa clareza que V.Exa. demonstra

não encontramos à unanimidade para que pudéssemos fazer um orçamento não digo tão

impositivo, mas positivo, conforme a realidade do Brasil. Espero que, na próxima reunião,

V.Exa. esteja  presente para ver a nossa posição. Realmente, essa não é a posição de todas

as Lideranças que participam da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Com a palavra o Deputado

Jorge Bittar para fazer suas considerações.

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

primeiro lugar, elogio o esforço do Relator no sentido de elaborar uma LDO capaz de

inovar em alguns aspectos, naquilo que se possa aperfeiçoar, tanto no sentido da

orientação da preparação da peça orçamentária por parte do Executivo quanto no que diz

respeito a aspectos importantes da execução orçamentária. Tudo isso sem engessar o

Orçamento, que é, acredito, preocupação de todos nós. E, ao mesmo tempo, tentando

produzir transparência e um pouco mais de rigor que nos permita avançar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Peço silêncio para que o Relator

possa ouvir a explanação do Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Tudo isso sempre com o propósito de que a

peça orçamentária possa ser o mais aderente possível à realidade financeira, de um lado, e

também ao perfil de gastos que esta Casa soberanamente venha a definir. É importante

que a Casa do Povo, a representação popular, de fato seja respeitada na hora da execução

orçamentária.

Elogio os dispositivos que tratam do aperfeiçoamento dos mecanismos para

contingenciamento, procurando produzir uma definição mais clara do perfil de gastos de

cada Ministério, com a possibilidade de que autoridades venham a esta Casa para prestar

esclarecimentos.

Registro importante avanço no que diz respeito às agências financeiras. Esse é um

problema sobre o qual deveríamos nos debruçar bastante. Na LDO normalmente se

definem metas genéricas para as agências financeiras do tipo BNDES, Banco do Brasil,

Caixa Econômica Federal, Bando do Nordeste, BASA, dentre outras, no sentido de que

haja prioridade para a geração de empregos, para a pequena e a média empresa, e,

eventualmente, para a empresa de capital nacional etc. Na verdade, nunca se apura

precisamente, a partir de um diagnóstico e uma análise dos financiamentos realmente

produzidos por essas agências, se de fato esses objetivos estão sendo alcançados. Há

convicção por parte de muitos de que metas desse tipo não têm sido alcançadas por

algumas entidades, dentre elas o BNDES, que lida com 40% dos recursos do FAT,

recursos orçamentários, portanto, e em torno dos quais não há muito controle.

A idéia é controlar aplicação dos resultados financeiros, a aplicação do próprio FAT

e incluí-los na peça orçamentária. As agências poderão produzir relatórios detalhados

sobre suas aplicações, suas atividades, para que possamos ter avaliação mais precisa e,

portanto, dialogar com seus dirigentes, a fim de que elas, de fato, possam cumprir sua

missão pública neste País. Evidentemente, se não for para cumprir missão pública, de

nada adiantará haver agências públicas. Seria melhor que certas agências fossem

privadas — assim, pelo menos, poderiam em tese ser mais eficientes.

Para todos nós está claro que há necessidade de agências públicas, nesta etapa em

que o paradigma de que o mercado possa dar conta da solução de todos os problemas
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brasileiros se torna mais esmaecido. Esse paradigma dá lugar à idéia de que o mercado é

importante, mas o setor público é também fundamental como orientador de gastos,

indutor de certos envolvimentos, indutor da geração de empregos etc.

Esses aspectos são muito importantes para o relatório.

Teria ainda a lançar, na forma de questionamento, a preocupação com os recursos

da reserva de contingência. Quanto a esse assunto ainda não conseguimos chegar a um

grau de avanço um pouco maior. Vamos ter a peça orçamentária no final do ano. Quando

a tivermos, vamos ter de tratar das emendas individuais e das emendas coletivas de

Comissões e emendas de bancadas estaduais; vamos ter de tratar do reajuste do

funcionalismo, do problema do salário mínimo e de um conjunto de outros problemas.

Como sempre, será que esta Casa vai fazer a fuga para frente, como costuma fazer,

buscando desesperadamente novas fontes de receita que acabam pesando na carga

tributária da sociedade brasileira? Existe um limite. A carga tributária brasileira chegou a

34%, quase 35% do PIB, considerada alta para o tamanho da nossa economia.

Pensei, Sr. Relator, que seria bom que já na Lei de Diretrizes Orçamentárias

começássemos a pactuar com o Governo certas metas contidas na Lei Orçamentária.

Assim, sugeriríamos por intermédio de emendas alguns parâmetros, por exemplo, para o

reajuste dos vencimentos do funcionalismo. Se o Governo determinar um parâmetro

considerado diminuto, ficaremos em situação difícil, como no ano passado. E, se os

recursos para o salário mínimo forem tratados como nos anos anteriores, o Governo

apenas corrigirá pela previsão de inflação o salário mínimo, ficando por nossa conta a

decisão por um aumento real, o que é um grande problema, sabemos disso.

Considerando-se que são dezenas de milhões para cada real de salário mínimo, é fácil

perceber que qualquer aumento do salário mínimo implica gastos consideráveis, o que se

torna difícil com o Orçamento já pronto, enviado pelo Poder Executivo.

A proposição apresentada por emendas foi no sentido de que pudéssemos dialogar.

Propusemos 20% de aumento real do salário mínimo; alguns poderão achar exagerado,

mas não achamos porque, em outros momentos, o Executivo já concedeu aumentos de

20%. Houve um ano em que o salário mínimo aumentou de 74 reais para 100 reais,

aumento superior a 20%. Em tese, não há esse problema, mas podemos discutir se isso
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cabe ou não dentro da peça orçamentária, como poderemos discutir outros aspectos

considerados relevantes. Queremos fazer uma discussão com responsabilidade.

Caso haja a predominância da opinião de que devemos tratar dessas questões só na

matéria orçamentária propriamente dita, que pelo menos a disponibilidade de recursos na

reserva de contingência seja maior, para que haja alguma margem. Temos 2% da reserva

de contingência; 1% deverá permanecer no Orçamento, e 1% onde houver flexibilidade de

utilização de gastos. É evidente que esse 1% será absolutamente insuficiente diante do

tamanho dos problemas que teremos pela frente.

Chamo a atenção para o fato de que, nesse particular, estamos apenas empurrando

o problema, e teremos problemas graves provavelmente para ajustes. Já que teremos de

tratar do salário mínimo adiante, prefiro que apontemos o caminho neste momento. A Lei

de Diretrizes Orçamentárias não trata do salário mínimo? A Lei de Orçamento não vai

tratar do salário mínimo? Então, por que não se estuda o pacto do salário mínimo desde

já? Não haveria impedimento algum. Que valor vamos dar: 10%, 15% ou 5%?

Além disso, há outros problemas aqui ressaltados. Primeiro, o FUNDEF, que não

vem sendo resolvido a contento. Há uma diferença clara entre o que o Governo vem

praticando e aquilo que está disposto na lei do FUNDEF. Segundo, a Emenda

Constitucional nº 29 relativa à Saúde, sobre a qual já há decisão do Supremo Tribunal

Federal interpretando-a corretamente. Procuramos apenas estabelecer na Lei de Diretrizes

Orçamentárias a interpretação do Supremo Tribunal Federal. O Sr. Relator não a acolheu,

mas achamos que seria interessante, porque já estaria inscrita e clara uma maneira de

trabalharmos, nesse particular, com transparência e precisão.

Por fim, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, o Poder Executivo nos propôs um cenário

macroeconômico para o ano que vem que é absolutamente irreal. Sabemos que esse é um

aspecto político que não será alterado; porém, é importante sempre enfatizar isso.

Decididamente, um cenário de aumento de 4% do PIB no ano que vem é irreal, pois ele

cresceu 2,4% nesses anos todos, e, no presente ano, crescerá no máximo 2%. Igualmente

irreal é o cenário de taxa de juros de menos de 13% para o próximo ano, enquanto o

Governo tem praticado taxas de juros superiores a 18%. Hoje, a taxa de juros básica está

em 18,5%.
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Um cenário de inflação extremamente diminuta, típica de países como a Suíça,

também é irreal. Pensar dessa forma, evidentemente, condiciona a estimativa de receita e

nos criará problemas no futuro.

Procurei enfatizar alguns avanços, ressaltando que ainda temos pontos vulneráveis

que tornam a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária e a execução

orçamentária absolutamente pouco rigorosas. Esta Casa, dialogando com o Poder

Executivo, talvez possa produzir uma peça verdadeiramente transparente.

É isso. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) -  Com a palavra o Deputado

Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, já tive V.Exa. como

Presidente, Deputado Félix Mendonça, na Comissão de Agricultura, e ora me honra ser

novamente presidido por V.Exa. nesta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, quero, inicialmente, fazer uma

análise política quanto às metas, o que, aliás, o nobre Deputado do PT, pelo Rio de

Janeiro, acaba de fazer. Logicamente, essas metas são de um Governo que não cumpre

meta alguma; nunca as cumpriu e não as cumprirá no ano que vem, até porque não será

governo no próximo mandato. O povo já se cansou deste Governo que projeta, projeta e

nada alcança.

A situação terá uma solução de continuidade, a fim de reassumirmos a política

econômica, de forma tal que levemos o País ao desenvolvimento. Com certeza, cresceremos

muito mais de 4%, sim, com o Governo Ciro Gomes. O Brasil precisa crescer, logicamente,

realinhando outras políticas. Não basta dizer que vamos crescer 5%, e ficar no dizer. São

necessários mecanismos que promovam esse desenvolvimento. Temos uma proposta para

alavancar o País, e tenho certeza de que Lula também deve ter uma proposta para

também se chegar até lá. O Brasil precisa crescer.

Sr. Relator, hoje conversei com V.Exa. sobre o salário mínimo. É preciso que haja

recuperação das perdas do salário mínimo havidas neste período. Temos uma proposta de

30%; a do Deputado que me antecedeu é de 20% para a correção do salário mínimo. Não

brigo muito porque quem for eleito em novembro mandará a tempo para esta Comissão
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alguns ajustes a serem feitos na proposta orçamentária deste Governo. Também não

questiono muito isso, porque o novo governo, com certeza, realinhará as propostas do

atual Governo, um governo vencido e sem autoridade para enviar uma peça orçamentária

a esta Casa. E essa peça orçamentária, graças a Deus, vai-se extinguir brevemente. Trata-

se de um Governo falacioso. É um Orçamento de mentira, é um Orçamento que não se

concretiza em momento algum.

A peça orçamentária que porventura venha não merece credibilidade nem deve ser

analisada. Essa é a realidade.

Todos pensamos em um instrumento legal capaz de fazer com que o Governo

cumpra, dentro da legalidade, o prazo de encaminhamento do Orçamento, mas desde logo

sabemos que será um orçamento fictício e que teremos de revê-lo totalmente.

Meu Presidente Félix Mendonça e eu, com certeza, ajudaremos o próximo governo a

readequar a proposta orçamentária para 2003. Então, o salário mínimo terá mais de 30%

de reajuste, com certeza — temos outras propostas —, e os juros, logicamente, serão

revistos, porque os juros atuais fazem a sangria do povo brasileiro.

Não concordamos em tirar do setor produtivo para dar a quem especula e rouba da

sociedade brasileira. Somente os entreguistas permitem que isso ocorra. Ciro Gomes não é

entreguista. O PDT, o PTB e o PPS também não o são, e tudo será realinhado.

Estamos tentando melhorar um pouco a LDO com o objetivo de que seja permitido

um outro Orçamento. E esse Orçamento, sem dúvida alguma, será revisto pelo próximo

Presidente da República, que, se Deus quiser, será o Ciro Gomes. Outros torcem pelo

Lula, e tenho certeza de que o Lula também fará essa revisão.

Na verdade, estranho essas metas, que, certamente, também terão de ser revistas,

pois são muito tímidas em várias áreas e em várias ações.

Sr. Presidente, Sr. Relator, tenho uns destaques. No momento oportuno, farei, de

acordo com a ordem, uma solicitação, para que V.Exa., Sr. Relator, entenda as

necessidades maiores de uma região e possa adequar as metas ao que entendo ser

extremamente importante.

Fica também o meu cumprimento ao Sr. Relator pela atitude de se colocar

abertamente à disposição para discutir peça tão importante para o Brasil.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Muito obrigado, Deputado

Giovanni Queiroz.

Com a palavra o Deputado  Ronaldo Vasconcellos.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras.

e Srs. Parlamentares, como é do meu estilo, serei essencialmente objetivo.

Sr. Relator, em primeiro lugar, obedeci aos trâmites regimentais. Apresentei

emendas e pedi ao Deputado Eujácio Simões que assinasse esse nosso destaque, porque

ele é membro, em nome do PL, meu partido, desta Comissão. Em segundo lugar,

agradeço, porque apresentei 17 emendas de anexos e V.Exa. acolheu 12.

Em Minas Gerais, minha terra, há um ditado que diz que, nas combinações, nos

conhecimentos, nas convivências, inclusive na política, às vezes, a pessoa morde e sopra.

Soprei em primeiro lugar; agora vem a mordida.

Não quero falar deste Governo que em menos de quatro anos, Sr. Relator, trocou

cinco Ministros da Justiça. Em menos de quatro anos, tivemos cinco Ministros da Justiça,

e não preciso enumerá-los, porque V.Exa, Senador, conhece bem os fatos.

Este Governo não prioriza a segurança pública, e lembro que presido Comissão

Temática nesta Casa.

Apelo ao Senador pelo PMDB, do Maranhão, a fim de que fique registrado na

História o fato de ele ter inserido na LDO uma questão importantíssima para este País. A

Administração Pública Federal, de acordo com o art. 2º, deve priorizar a segurança

pública. Nobre Relator, é importante que isso seja ressaltado.

No Orçamento Geral da União, a questão da criança e do adolescente recebeu, no

ano passado, menos de 1 milhão, 600 mil reais. Foram realizados efetivamente esses

valores.

Sr. Relator, peço a V.Exa. que estude a questão da segurança pública com carinho,

dando-lhe prioridade. O nome de V.Exa. vai ficar registrado na História.

A nossa emenda é muito clara e objetiva. Determina que caberá à Administração

Pública Federal, em seus objetivos, em suas metas, priorizar a segurança pública nos

Estados e nos Municípios, os verdadeiros operadores.

No momento, não quero fazer nenhuma ligação com o assassinato de Tim Lopes,

que nos entristece a todos, mas é importante lembrarmos — até para usar o linguajar do
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momento, porque estamos em plena Copa do Mundo — que a nossa sociedade, o nosso

Poder Público, seja o Judiciário, o Executivo ou o Legislativo, estão perdendo para o

adversário de goleada, nobre Relator, de 3 x 0, por exemplo. Temos de priorizar a questão,

de fato e de direito, e não usando discursos estéreis.

Nenhum momento melhor, quando temos um Relator com a sensibilidade de V.Exa,

quando estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentária do nosso País, para

priorizarmos a segurança pública.

Cabe a V.Exa, em uma atitude — tenho certeza — de reflexão e sensibilidade,

acatar essa emenda que visa a que o próximo Governo Federal priorize a segurança

pública com recursos financeiros e não com discursos estéreis, trocando Ministros da

Justiça a cada oito meses de governo.

Obrigado, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Deputado João Grandão, é uma

questão de ordem?

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Em função da fala do Deputado sobre o

Plano de Segurança Nacional, talvez seja uma questão de ordem.

Quero saber a posição do Relator em relação a essa questão, porque o referido

plano ficou só na propaganda. Até hoje, praticamente nada foi executado.

Qual é a posição do Relator diante das considerações do Deputado Ronaldo

Vasconcellos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Deputado Antônio Carlos Konder

Reis, por Santa Catarina.

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

Sras. e Srs. Senadores e Deputados, em primeiro lugar, quero manifestar minha

admiração pelo trabalho realizado pelo Sr. Relator em matéria tão complexa e difícil, qual

seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Li o relatório de V.Exa, estou acompanhando os debates e me assaltaram algumas

dúvidas. A primeira delas é com referência à rejeição de emendas que dizem respeito a

programas ou ações consignados no PPA.
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Apresentei as emendas nºs 222, 223, 226 e 224. Elas dizem respeito à inclusão nas

metas, que constam do anexo ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, da

construção de ponte sobre o Rio Itajaiaçu, na BR-470; do prosseguimento das obras da

BR-470; e do prosseguimento das obras na BR-280. Esta, Sr. Relator, a consignação, a

inclusão das obras das BRs-470 e 280 no PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi

feita no plenário do Congresso Nacional. A nobre Deputada Lúcia Vânia, relatora da

matéria no plenário, deu parecer favorável. São obras indispensáveis ao desenvolvimento

de Santa Catarina, e são obras em andamento. Mas o parecer foi rejeitado.

Ainda, Sr. Senador e Relator, ao lado das obras da ponte sobre o Rio Itajaiaçu,

consta do PPA o prosseguimento das obras da BR-470. A ação consta no PPA. Obras de

prosseguimento da BR-280 — a ação consta no PPA. Há ainda a Emenda nº 226, que diz

respeito ao programa Grande Fronteira do MERCOSUL. Este programa, hoje, consta em

lei, foi incluído no Plano Plurianual de Ação e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2000,

2001 e 2002.

Passo às mãos de V.Exa. a Lei nº 10.466, de 29 de março de 2002, que dispõe sobre

o programa Grande Fronteira do MERCOSUL. Determina em seu art. 1º:

Art. 1º. É instituído o programa Grande Fronteira do

MERCOSUL, a ser implementado na área formada pelos

Municípios dos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná,

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cujas sedes estejam

localizadas nas faixas de até 450 km de largura ao longo

da fronteira do Brasil com a Argentina, o Paraguai e o

Uruguai.”

É uma região deprimida, e o êxodo rural é assustador! No ano 2000, o êxodo rural

no oeste catarinense alcançou cerca de 10%. Essas emendas que subscrevi — devo dizer

que são emendas de toda a bancada catarinense; está presente o nobre Deputado Carlito

Merss —, na qualidade de titular efetivo desta Comissão. Elas foram apresentadas em

nome da bancada catarinense.

Essa é a primeira observação que quero fazer ao seu modelar relatório e parecer, Sr.

Relator.
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A segunda observação diz respeito a alguns pareceres de V.Exa. sobre  emendas

voltadas ao anexo de metas e prioridades que fazem a seguinte referência: aprovada

parcialmente. São as emendas nºs 219, 221, 228, 229, 230 e 231, aprovadas

parcialmente.

Com toda lealdade e sinceridade, devo dizer a V.Exa. que não entendi, não alcancei

o critério que determinou que essas emendas recebessem o parecer “aprovadas

parcialmente”.

São essas as duas observações.

Sr. Relator, pediria ao jovem assessor de V.Exa. que anotasse o número das

emendas rejeitadas que constam no PPA e na LDO anterior: nºs 222, 223, 224 e 226, além

das emendas que foram aprovadas parcialmente.

Se a obra, a ação ou o programa são incluídos no anexo das metas de prioridade,

não sei qual é o sentido ou o alcance desse parecer: "aprovadas parcialmente".

Evidentemente, quanto a esta questão V.Exa. não vai responder agora. Sou o primeiro a

compreender. Mas ficaria grato se V.Exa. pudesse voltar sua atenção para essas duas

observações.

Mais uma vez, cumprimentando V.Exa. pelo excelente trabalho, concluo minha

intervenção.

Muito obrigado, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Muito obrigado, Deputado.

Com a palavra o Relator, Senador João Alberto Souza, pelo PMDB do Maranhão.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Sr. Presidente, Srs. Deputados,

inicialmente, quero agradecer ao Deputado Jorge Bittar, que fez referências elogiosas à

minha pessoa. O Deputado Jorge Bittar, quando fala em salário mínimo, FUNDEF, saúde,

aumento do funcionalismo, é para marcar uma posição partidária. Gostaria de ter os

instrumentos para poder ir ao encontro de suas idéias com referência a esses assuntos.

Não tenho condições de resolver esses problemas. Talvez, novamente, numa reunião de

Liderança, pudéssemos encontrar meios para solucioná-los. Acredito que V.Exa. tem toda

a razão.

Ao Deputado Giovanni Queiroz, que também marca a sua posição e fala sobre

salário mínimo e num realinhamento da proposta orçamentária em função de um novo
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governo, quero dizer que há previsão para isso. O novo governo poderá pedir um

realinhamento; depende apenas de o Congresso Nacional aprovar. Estaremos aqui prontos

para discuti-lo.

A cada 5% de aumento do salário mínimo vamos ter de buscar 1 bilhão de reais. Se

for de 20%, teremos de buscar 4 bilhões de reais. Como teríamos de buscar 7 bilhões para

o FUNDEF, mais 1 bilhão para a Saúde, mais alguns para o aumento do funcionalismo

público, deveríamos ter uma capacidade criadora para equacionar esses problemas.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Senador, basta que se baixem em

1%, na média, os juros anuais para que se possa cobrir toda essa despesa. V.Exa. calcule.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Teríamos de dialogar sobre isso com o

novo Presidente, para ver se há condições para que se resolva esse problema.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos, do PL, fala num assunto de que gosto muito:

segurança pública. Não é possível que o cidadão de bem fique preso e os marginais, soltos.

Hoje estamos presos, amedrontados dentro dos nossos lares, com medo até de fazer

cooper e sair à rua.

Vou analisar, com o maior carinho, esse assunto. Acho que V.Exa. tem toda a

razão. Não sei por que não foi acolhida a emenda. Tenho de analisar isso dentro dos

critérios.

Ao ex-Governador Antônio Carlos Konder Reis queria dizer que fizemos os critérios

para acolhimento das emendas. Evidentemente, o corredor do MERCOSUL é

importantíssimo. O que V.Exa. acaba de afirmar é ainda mais importante, porque foi uma

rejeição em meio a prioridades de ações contidas no PPA. Mas quero dizer-lhe que

encontramos nas emendas de V.Exa. subtítulos inexistentes. Evidentemente, como V.Exa.

está pedindo destaque, vamos verificar com a assessoria por que os subtítulos foram

considerados inexistentes diante da argumentação de V.Exa.

Agora, o que é emenda acolhida parcialmente? Estabelecemos, dentro dos critérios,

para atender aos Srs. Parlamentares, 30 milhões de reais. Era o limite máximo. Caso

contrário, não teríamos condições de atendê-los. Estabelecemos um limite, um critério.

V.Exa, pelos nossos levantamentos, teria sido acolhido com um total de 29 milhões, 817

mil reais. Daí o atendimento parcial. Mas, como V.Exa. está pedindo os destaques, é claro

que vamos analisá-los.
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Também quero dizer ao ex-Governador Antônio Carlos Konder Reis que estarei

pronto a atendê-lo pessoalmente. Amanhã não haverá expediente na Casa pela manhã,

mas, a partir de 13h, estarei no meu gabinete, pronto para conversar com os Srs.

Parlamentares que fizeram destaque e para analisar o que ainda é possível atender.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Tem a palavra o correligionário

Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, só queria uma

confirmação de V.Exa. Hoje se encerra a discussão e a sessão. Voltamos na terça-feira

para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Discussão e apresentação de

destaques.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – A sessão se encerra hoje?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Hoje.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Retomamos na terça-feira? Tenho um

compromisso...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Encerra-se a sessão — desculpe,

Deputado, acho que a pergunta é essa — ou é mantida aberta e suspensa apenas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – A resultante do acordo é no

sentido de que se encerre a sessão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Era isso que queria confirmar. Muito

obrigado. É porque tenho um compromisso. Desculpe-me.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Sr. Presidente, está havendo a votação

nominal da CPMF no Senado Federal. A Liderança do meu partido solicita minha

presença. Ainda há outros Srs. Deputados inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Neste caso, vamos encerrar as

inscrições, e pedimos aos Deputados que sejam breves.

Concedemos a palavra ao Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vou

fazer algumas observações em face de algumas discussões que tivemos aqui.
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Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Relator, Senador João Alberto Souza,

pelo esforço que fez no sentido de apurar uma legislação cada vez mais importante quanto

à elaboração do projeto de lei orçamentária pelo Poder Executivo. É um esforço que tem

sido feito pela Casa. Acho que o Senador encaminhou nessa direção. Nós, a cada ano,

temos tido condições de melhorar esse projeto e, com isso, melhorar não só a elaboração

do Orçamento, como também a própria execução orçamentária.

Quero fazer algumas observações. Aqui se tem mencionado as dificuldades que o

próximo governo possa vir a ter. Um governo que queira modificar a sua política já vem

eleito de acordo com o Orçamento aprovado no Governo anterior. Isso é um dispositivo

constitucional; não se trata de uma vontade nossa de querer que seja assim ou não. Pela

Constituição, o ano fiscal termina em 31 de dezembro, e o novo governo assume em 1º de

janeiro.

Entendo que essa coincidência de datas não é positiva. Aproveito para fazer uma

sugestão — e o Senador já acenou a saída para o problema: nada impede que o novo

Governo que assume mande para cá um projeto de lei, chame isso de suplementação, pelo

qual ele faça os cancelamentos e as suplementações que queira fazer, de maneira que

possa mudar a alocação de recursos. Não dá para mudar as metas.

Vamos terminar este Governo no dia 31 e começar um novo Governo no dia 1º de

janeiro, quando as metas têm de estar estabelecidas. Aliás, elas não podem estar

estabelecidas apenas no primeiro dia, mas seis meses antes, no mínimo, porque a

economia não funciona no dia-a-dia, mas com projeções, com perspectivas, com metas e

objetivos. É evidente, portanto, que temos de estabelecer agora as metas para 2003, para

o próximo Orçamento. Não há outra alternativa.

Quero lembrar também que meta não significa nada mais do que objetivo. Meta e

objetivo são sinônimos. Os objetivos são esses. As políticas implementadas pelo Governo

têm tais objetivos. Não é preciso cobrar de um governo se ele atingiu ou não um objetivo.

Se ele atingiu, ótimo, aplausos. Se não atingiu, pelo menos buscou atingir aquele objetivo,

mas não conseguiu cumpri-lo na sua totalidade. Objetivo não é promessa. Deve-se buscar

alcançar a meta, encontrar um valor de aumento de PIB, uma meta inflacionária etc.

Sugiro — parece-me que podemos pensar nisso — que uma mudança

constitucional faça com que o ano fiscal não seja mais de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
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Em muitos países não é assim. O ano fiscal pode ser de 1º de julho a 30 de junho, o que

seria muito mais inteligente.

Poderíamos fazer uma emenda constitucional para que haja uma mudança, de

maneira que qualquer governo que iniciasse um novo período já teria seis meses

rapidamente para preparar um novo projeto de lei orçamentária. Ele trabalharia com suas

idéias, programas, projetos e compromissos.

Quanto à questão dos fundos que servem hoje à meta fiscal, é contraditório quando

a Oposição reclama que se usa recursos de fundos que não foram utilizados, não foram

gastos para cumprimento da meta fiscal, porque, se assim não fosse, teríamos de

economizar mais do que hoje. Se utilizamos os fundos que não foram gastos por qualquer

razão — o FUST é um caso típico; ou seja, não foi gasto por um confronto aqui no

Congresso — para o cumprimento da meta fiscal, ótimo! Com isso, sobrou outro recurso,

que foi certamente investido em produção, em geração de renda, de empregos, de

oportunidades, em melhorias de condições sociais ou na infra-estrutura. Portanto, é

positivo utilizarem-se recursos de fundos que não foram consumidos para cumprimento

da meta fiscal. Mas não se pode amanhã argumentar que esses fundos estão hoje

cobrindo uma meta fiscal e não podem ser utilizados. Esses fundos têm uma destinação

legal, constitucional, o que não pode, evidentemente, ser modificado.

Acho que existe, no processo de elaboração da LDO e no processo de elaboração

legislativa, um erro: a tentativa de se engessar tudo. Fui um daqueles que votaram a favor

da emenda constitucional que definiu o recurso mínimo para a área da educação na

União, nos Estados e nos Municípios. Aprendi com o tempo — certamente todos os

Deputados e Senadores já viram isso — que em muitos Municípios é impossível cumprir, é

impossível gastar o volume de recursos que são determinados pela Constituição. O que faz

um Prefeito? Deixa esse recurso numa conta vinculada e tenta usá-lo no ano seguinte. Os

Tribunais de Conta, como vêem que não há saída, acabam permitindo a utilização desses

recursos numa série de coisas que não são relativas diretamente à educação, porque não

se consegue utilizá-los. Enquanto isso, outros setores, também demandantes de recursos

e tão importantes quanto a educação, não conseguem os recursos que estão numa conta

vinculada, amarrada, sem utilização nenhuma, num banco qualquer, rendendo uma

ninharia.
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Aprendi isso quando votei a primeira emenda. Depois senti o drama. Fui um dos

três ou quatro Deputados nesta Casa que votaram contra a emenda que vinculava

recursos da saúde. Aqui se tenta vincular tudo para depois se aprovar uma emenda

constitucional, chamada Desvinculação das Receitas da União, exatamente porque se

vinculou tanto que não sobrou o mínimo necessário para o funcionamento da máquina. Aí

se faz a desvinculação daquilo que se acabou de vincular, porque não dá para fechar o

Orçamento com todas as vinculações.

Mesmo na LDO há um defeito, que já vem do Executivo e estamos ampliando, no

sentido de determinar que, se houver uma diminuição de receita e não se conseguir

cumprir e tiver de contingenciar, pode-se cortar, evidentemente, mas não se pode

contingenciar em vários lugares, porque senão, daqui a pouco, não se conseguirá

contingenciar mais nada, fazendo com que o contingenciamento seja em cima de uma área

que não está, por lei, contingenciada, mas que precisa dos recursos da mesma forma.

Então, não me parece que essa forma de tentar resolver os problemas através do

engessamento constitucional, legal ou por qualquer outro instrumento, seja algo positivo e

de interesse público.

Quero também falar rapidamente sobre a reserva de contingência e a margem que

se fala a todo instante. Senhores, a margem tinha de ser maior, para que se possam fazer

as famosas emendas parlamentares. Como se fazer o Orçamento da União fosse discutir

as emendas... Estou há cinco anos nesta Comissão e nunca vi discussão de orçamento

nenhum! Só se discutiu emendas. Briga-se para deixar uma verba de contingência maior,

como se ela fosse para emendas. Verba de contingência não é para emendas mesmo, é

para contingência! Não há necessidade de se estabelecer um percentual para as emendas,

porque se pode emendar tudo, afora aquilo que constitucionalmente não é permitido

diminuir: previdência, pensões, folhas de pagamento, dívida pública, uma série de

compromissos que estão definidos. Claro que isso é para a grande maioria do Orçamento.

O que sobra não é grande coisa. Somente 1% ou 2% do Orçamento podem ser

modificados.

Por que os Congressistas imaginam que aquilo que vem do Executivo não pode ser

modificado? Sabe por que, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Relator? Porque não se

discute essa questão, não se discute grandes verbas que são alocadas para projetos sobre
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os quais poderíamos dizer: "Isso não é tão importante. Vamos tirar todo esse projeto, todo

esse programa. Ele não é tão importante, existem outros mais importantes". A elaboração do

Orçamento tinha de ser de 100%, e nós apenas discutimos a elaboração de 2% do

Orçamento, quando muito. Estou certo? Acho que exagerei.

(Não identificado) – É isso mesmo.

 O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Nós discutimos 2% do Orçamento,

quando a Constituição nos permite — e o dever moral nos obriga —  discutir 100% dele.

Às vezes nós mesmos temos a tendência de dizer: ”Então, vamos deixar para nós 2%”. Nós

mesmos nos impomos limitações, normas, quando a Constituição nos permite mexer no

Orçamento na sua totalidade.

Termino dizendo que a questão do salário mínimo não é do salário mínimo, mas da

Previdência. Salário mínimo não se discute no Orçamento, não tem nada a ver

diretamente com o Orçamento. É uma vinculação indireta. Por quê? Porque, quando se

mexe no salário mínimo, por existir vinculação com o salário da Previdência, ele afeta as

contas públicas. Temos de fazer essa desvinculação,  senão teremos eternamente esse

problema. Em muitos Estados é possível modificar — já existe legislação que permite isso

—, fazer salários mínimos diferenciados,  mas a Previdência é outro problema. E a solução

desse problema da Previdência  talvez seja a mais grave questão que teremos nos

próximos anos.

Parabenizo-o, Sr. Relator, e à Comissão, pelo trabalho que vêm realizando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Com a palavra o  Deputado

Darcísio Perondi. (Pausa.) Ausente S.Exa.

Com a palavra a penúltima oradora,  Deputada Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA – Sr. Presidente, Srs. Deputados,  apresentei

uma emenda de texto ao art. 29, inciso VI. Esse artigo trata das vedações de destinação de

recursos que não sejam da competência exclusiva da União. A emenda propõe um inciso

que inclui na ressalva do inciso VII os projetos metroviários em implantação no âmbito da

região metropolitana. É uma emenda de texto que visa abrigar projetos metroviários em

andamento nos Estados de Goiás e Curitiba.

Gostaria de merecer de V.Exa. atenção especial  a essa emenda.

Era o que eu tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Com a palavra o último orador,

Dr. Rosinha, do PT do Paraná.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,

quero fazer um breve comentário e dirigir algumas questões ao nosso Relator.

Comentarei o que foi dito pelo orador que me antecedeu, Deputado Alberto

Goldman. S.Exa. afirmou que nós trabalhamos para vincular e depois desvincular

recursos da receita da União. A Emenda Constitucional n° 29 não faz vinculação de

receitas e sim indexação ao PIB nominal, o que é outra coisa. Segundo a Emenda nº 29, a

receita aumenta ou diminui de acordo com o PIB nominal.

Por isso é que chamamos a atenção de S.Exa. para a Emenda nº 414 e o Destaque

nº 252. É importante trabalharmos para que sejam garantidos recursos mínimos para a

saúde, de acordo com o estabelecido nessa emenda.

Outra questão importante, no nosso entender, diz respeito aos hospitais de ensino.

São 45 hospitais, que hoje sequer conseguem se manter. Apresentamos a Emenda nº 403,

acatada parcialmente por S.Exa. Gostaríamos que S.Exa. analisasse o Destaque nº 249,

para que possamos fazer com que esses hospitais tenham condições mínimas de

funcionamento.

 Nobre Relator, tramita nesta Casa o Estatuto do Idoso, que estabelece renda

mínima para os idosos. O empecilho para aprová-lo é que não consta no Orçamento. Com

a Emenda nº 626, cujo Destaque é o de nº 250, procuramos garantir 5% da receita da

seguridade para o pagamento de idosos e deficientes. Entendemos que ela é importante,

porque podemos resgatar grande número de pessoas que foram excluídas da Previdência.

Por último, dirijo questão de ordem ao Sr. Presidente a respeito do conteúdo do

autógrafo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003. Há uma cópia sobre a mesa,

motivo pelo qual me pouparei de fazer a sua leitura. Se V.Exa. achar necessário, Sr.

Presidente, eu a lerei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Defiro a questão de ordem de

V.Exa. Pode ler somente o caput e o objetivo principal do assunto.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Lerei somente o caput — conteúdo do

autógrafo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, do qual V.Exa. já tem todo o

parecer.  Como V.Exa. a está deferindo, não há necessidade...
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(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Lerei somente o último parágrafo:

"Portanto, propomos que seja submetida ao Plenário desta

Comissão questão de ordem no sentido da exclusão, no autógrafo

da Lei de Diretrizes Orçamentárias  para 2003, PLN nº 9, de

2002, dos relatórios de avaliação da situação financeira  e

atuarial previstos no inciso IV, § 2º, do art. 5º da Lei da

Responsabilidade Fiscal, ficando mantidas nos autógrafos todas

as outras peças integrantes  do projeto de lei .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Defiro a questão de ordem de

V.Exa., na forma requerida.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Só uma  consideração.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA  – O  Deputado Gilmar Machado está pedindo a

palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – É uma questão de ordem, nesse

caso?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não, é um aparte ao pronunciamento do

Deputado Dr. Rosinha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Nesse caso, trata-se de matéria

vencida,  Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não, não é a respeito da questão de

ordem, mas da fala de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Está certo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – É só um complemento. O  Deputado Dr.

Rosinha fez uma série de considerações, principalmente sobre a área de educação. Eu só

queria que S.Exa. complementasse, em relação à educação, solicitando ao nobre Relator

cuidado na questão da alimentação escolar das crianças. No art.  51 o Relator já havia

tratado da questão, afirmando que os recursos serão distribuídos proporcionalmente — já

há uma meta — por Município e também nas escolas públicas. Porém, há cinco anos não

há revisão nos valores. Hoje, uma criança de 5 anos recebe 0,06 por dia e a outra, de 5ª a

8ª séria, 0,013.
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Então, solicito que no art. 51, que já consta do relatório, seja acrescentada, como

em outras áreas do texto, de acordo com alguma previsão, uma atualização  do valor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Gostaria que V.Exa.

considerasse a solicitação.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Está bom.

Sr. Presidente, quero solicitar ainda ao Relator um esclarecimento a respeito do

art. 52,  § 2º. Gostaria de saber se há ou não necessidade de o conteúdo do § 2º do art.

52  estar na  LDO.

Vou ler o § 2º do art. 52:

"Art. 52......................................................................

§ 2º. Serão de responsabilidade do mutuário, além dos

encargos financeiros, eventuais comissões, taxas e outras

despesas congêneres cobradas pelo agente financeiro."

Há necessidade desse conteúdo numa LDO? Tenho dúvidas a respeito disso.

Encerro minha intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Muito obrigado, Deputado.

O Deputado João Grandão pediu a palavra. Apesar de estar encerrada a inscrição,

vamos abrir uma exceção, embora S.Exa. já tenha feito uma intervenção interessante, um

questionamento sobre a segurança pública.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Quero dizer que a questão da reforma agrária não tem tido a atenção que

gostaríamos. Não só a questão da reforma agrária, mas as questões agrárias como um

todo — agrária e agrícola.

Estamos fazendo uma verificação na questão de contingenciamento. A letra “a” diz o

seguinte: “as despesas com as ações vinculadas às funções saúde, ciência e tecnologia,

educação e assistência social, não incluídas no inciso I”.

Nós acrescentamos na Emenda nº 431 “trabalho e desenvolvimento agrário”, e

V.Exa. não acatou essa emenda. Fizemos, então, o Destaque nº 254 e solicitamos a V.Exa.

especial atenção para essa questão.

Primeiro, no Orçamento do ano passado percebemos que não foi incluído

absolutamente nada para a agricultura familiar, por exemplo. Nós fizemos a emenda e não
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foi acatado absolutamente nada. Então, com essa preocupação quanto à questão de

contingenciamento, estamos falando da Emenda nº 431, com o Destaque nº 254. Nós

fizemos o Destaque nº 254, que fala sobre a questão, incluindo trabalho e

desenvolvimento agrário.

Foram contempladas as funções ciência e tecnologia, educação e assistência social.

E não havia sido incluído trabalho e desenvolvimento agrário. Fizemos uma emenda.

Havendo sido rejeitada, fizemos o Destaque nº 254 para essa questão.

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

para responder as indagações do Deputado Alberto Goldman, da Deputada Lúcia Vânia,

do Deputado Dr. Rosinha e, por último, do Deputado João Grandão.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – O Deputado Alberto Goldman não fez

nenhum questionamento, mas sim uma peroração sobre o Orçamento. Quero agradecer-

lhe as palavras elogiosas a meu respeito. S.Exa. falou sobre as metas do Governo e disse

como vê o Orçamento. É pena que não esteja aqui, porque gostaria de discutir com S.Exa.

a respeito do Orçamento, quando diz que nós apenas governamos sobre 2% do

Orçamento. Nós temos de incluir as despesas obrigatórias. Teríamos de fazer um

levantamento completo para verificar de quanto é o Orçamento e o que representam as

despesas obrigatórias. Não vamos deixar de pagar a saúde, a educação e os salários. Isso

representa muito no ônus da Previdência Social e no Orçamento. Agradeço ao Deputado

Alberto Goldman a contribuição.

A Deputada Lúcia Vânia pediu destaque para uma emenda referente ao Estado de

Goiás. Vamos examinar por que não há acolhimento dessa emenda.

Ao Deputado Dr. Rosinha tenho a dizer que voltamos àquela conversa anterior.

Primeiro, as emendas foram atendidas até o valor limite de 30 milhões. A partir daí, nós

atendemos parcialmente.

Com referência ao aumento relativo à saúde, é o mesmo caso do FUNDEF; não

houve reajuste, como também no caso da merenda escolar. Acredito que realmente deve

haver o reajuste. V.Exa. fez o destaque e nós vamos analisá-lo.

Quanto ao problema dos hospitais-escola, também considero a questão

fundamental. Esses hospitais prestam serviços excepcionais à Nação, a todos nós,

principalmente aos mais carentes, aos mais pobres. E o Estatuto do Idoso é importante.
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Agora, Deputado, temos muitas coisas importantes para considerar. Andamos pelo

corredor e estamos vendo as pessoas reivindicando aumento. Temos de encaixar esse

aumento. É muito importante também a contingência que se faz no Orçamento. Na LDO

anterior, em relação ao Orçamento, tivemos de resolver até  problema de greve, de

encontrar reservas para resolver o problema de greve dos professores. Evidentemente,

estamos conscientes disso. Mas é difícil trabalhar com este Orçamento, com uma lei em

que fizemos um levantamento dos custos, das metas, para podermos nos situar. Só se

houver um milagre para se conseguir dinheiro para resolver os problemas suscitados. A

mesma coisa eu digo para o Deputado João Grandão.

A Assessoria está me dizendo que nos hospitais de ensino nosso limite de 30

milhões foi ultrapassado. Usamos mais do que o limite para atendimento às crianças, aos

jovens, aos hospitais de ensino e para apoio às entidades de ensino superior. Nós

ultrapassamos o limite que havíamos estabelecido. Achamos realmente que isso são metas

basilares.

O Deputado João Grandão falou sobre captação. Não podemos emprestar dinheiro

com custo inferior à captação. V.Exa. está fazendo um destaque. Gostaria de analisar o

assunto pessoalmente com V.Exa.

Era só o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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

Não havendo mais oradores inscritos, declaro, conforme combinado, encerradas as

discussões; portanto, encerrado também o prazo para destaque.

 Antes de encerrar a reunião, convoco reuniões para a próxima terça-feira, às

14h30min, às 16h30min, às 18h30min e às 20h30min, e para a próxima quarta-feira, dia

19 de junho, às 9h30min, às 10h30min e às 14h30min, para tratarmos da LDO.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes de encerrar a reunião,

passo a palavra ao ilustre Senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, Relator da

LDO.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Quero apenas dar uma notícia ao

Plenário. Foram apresentados 310 destaques. Observem como será o nosso trabalho. São

613 emendas e mais 310 destaques até agora. Verifico que não é fácil equacionarmos todo
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o problema. É claro que nós, Parlamentares, representamos a vontade popular. Estamos

aqui para isso. O povo nos imprensa para resolver seus problemas, mas é muito difícil,

com os recursos que temos, ir ao encontro de toda essa demanda.

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

Deputados e Senadores.

Declaro encerrada a reunião.


