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O SR. PRESIDENTE (Deputado Santos Filho) – Declaro iniciada a 15ª reunião

ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à

apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 16, 18, 19 e 20, de 2002.

Não havendo número regimental, transferimos a reunião para as 18h.

Está suspensa a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0684/02 DATA: 25/06/02
INÍCIO: 18h29min TÉRMINO: 18h31min DURAÇÃO: 2min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 2min PÁGINAS: 2 QUARTOS: 1
REVISÃO: Leine
SUPERVISÃO: Lívia
CONCATENAÇÃO: Lívia

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação de matérias constantes das pautas nºs 16,18,19 e 20. Suspensão da
reunião por inexistência de quorum.

OBSERVAÇÕES

Há orador não identificado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro reaberta a 15ª

reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à

apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 16, 18, 19 e 20, de 2002.

Em razão de ocorrência simultânea de reunião e de apreciação da Ordem do Dia no

plenário da Câmara dos Deputados, em acordo, declaro suspensa a reunião, convocando

seu reinício para amanhã, às 14h, neste mesmo local.

(Não identificado) - Sr. Presidente, para que haja acordo do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. sabe que a Presidência

sempre procurou considerar a posição das minorias.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, ressalto que há grande esforço

de diversos partidos no sentido de construirmos o entendimento.

Notei hoje, na reunião de Líderes presidida por V.Exa., na Comissão de Orçamento,

que há a propensão, inclusive de partidos que integram — ou integraram recentemente —

a base governista, de buscar acordo, quer no que diz respeito à medida provisória que

trata dos auditores fiscais, quer no que se refere a pontos pendentes que facilitem a

votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Solicito o esforço de V.Exa. e do Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros, no

sentido de que a Casa chegue ao entendimento, resolvendo o problema dos auditores e

liberando a pauta, para que, amanhã mesmo, votemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

encerrando o processo adequadamente, antes do final do mês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há dúvida. Comprometo-

me em discutir o assunto amanhã, a partir das 11h, com as Lideranças, e, a partir das

8h30min, com V.Exa., Deputado Ricardo Barros.

Está suspensa a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES
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TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0686/02 DATA: 26/06/02
INÍCIO: 14h29min TÉRMINO: 14h32min DURAÇÃO: 1min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 1min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISÃO: Leine
SUPERVISÃO: Lívia
CONCATENAÇÃO: Lívia

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Reunião suspensa por inexistência de quorum.

OBSERVAÇÕES
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Está reaberta a 15ª reunião

ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Tendo em vista a notória falta de quorum, suspendo a reunião até às 15h30min.

Está suspensa a reunião.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: N°: 0698/02 DATA: 26/06/02
INÍCIO: 16h03min TÉRMINO:

17h41min
DURAÇÃO: 01h38min

TEMPO DE GRAVAÇÃO: PÁGINAS: 51 QUARTOS: 20
REVISÃO: Antonio Morgado, Cláudia Castro, Leine
SUPERVISÃO: Graça, Neusinha
CONCATENAÇÃO: Graça

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação de matérias constantes nas Pautas nºs. 18, 19 e 20, de
2002. Apreciação das atas da décima quarta reunião ordinária, em 18 de junho
de 2002, da quarta reunião extraordinária, em 18 de junho de 2002, da quinta
reunião extraordinária, em 18 de junho de 2002, e da sexta reunião
extraordinária, em 19 de junho de 2002.

OBSERVAÇÕES

Há intervenções simultâneas ininteligíveis.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro reiniciada a 15ª

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das matérias constantes nas Pautas nºs. 16, 18, 19 e 20, de 2002;

apreciação da  atas das seguintes reuniões: 14ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de

junho de 2002; 4ª reunião extraordinária, realizada no dia 18 de junho de 2002; 5ª

reunião extraordinária, realizada no dia 18 de junho de 2002; 6ª reunião extraordinária,

realizada no dia 19 de junho de 2002.

Havendo a concordância do Plenário — há concordância? —  fica dispensada a

leitura da ata, pois entendemos que a mesma foi distribuída antecipadamente.

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – O Deputado Fernando Coruja gostaria

de ler a ata, mas como S.Exa. está ausente, concordo com V.Exa. Fica dispensada a

leitura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Fernando Coruja

dispensa a leitura da ata?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não havendo discussão, e

conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9 do Regimento Interno desta Comissão,

declaro as atas aprovadas.

Para evitar que a Ordem do Dia impeça a aprovação de alguns projetos, lerei o

expediente após o início da apreciação das matérias.

Com a palavra o Relator da LDO.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs.

Deputados, peço a palavra apenas para dar um esclarecimento de cunho pessoal. Jornal

aqui de Brasília, o Correio Braziliense — e tenho a impressão de que é uma armação

nacional contra o candidato Lula da Silva —, faz um gráfico da maior irresponsabilidade

que liga um possível escândalo de Santo André — nem sei se existe esse escândalo — ao

meu nome. Começa aqui e vai acabar em Lula. No fundo, no fundo, a armação é contra

Lula da Silva. Dizem que sou tio de um Secretário de Santo André, um cidadão de nome

Klinger. Quero aqui afirmar que não o conheço, não é meu parente, não é filho de nenhum

irmão meu. Isto é apenas uma armação e má-fé do Correio Braziliense. Eles querem

chegar ao presidenciável Lula. Se hoje o dólar sobe, se há desvalorização da moeda é por
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causa de Lula; se Benedita da Silva não combate o crime organizado no Rio — morei onze

anos lá, onde o crime organizado está implantado há mais de cem anos —,  tem que

chegar ao Lula. Tudo tem de chegar no presidenciável Lula nesta grande armação

nacional. Agora, envolvem o meu nome e o do Senador Sarney, só porque S.Exa. declarou

que há possibilidade de votar no candidato Lula da Silva. Trata-se de irresponsabilidade,

de má-fé. Não conheço esse cidadão. Além disso, eu e meus irmãos não conhecemos Santo

André. Era este o esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pela ordem, com a palavra o

Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, apenas gostaria de

agradecer ao nobre Relator pela exposição, com a qual também concordo. Nós, do PT, não

somos contra, porque inclusive assinamos e pedimos a instalação de uma CPI, em Santo

André, para que os fatos sejam devidamente apurados. Agora, a partir daí, fazer inflexões

sobre o envolvimento de Lula... O fato de a Polícia Federal utilizar uma solicitação da CPI

de Narcotráfico para ter acesso e grampear o telefone do companheiro Lula é realmente

um absurdo. Como disse o Senador, é mais uma armação. Eles tiveram acesso a

gravações. Podem continuar gravando. Sei que os nossos telefones podem estar

grampeados, mas entendo que não podemos em um Estado de Direito Democrático

continuar convivendo com tipos de ações como esta.

Espero que, de fato, o juiz em São Paulo reveja seu posicionamento e, ao mesmo

tempo, que a Polícia Federal também tome mais cuidado. A Polícia Federal não pode dizer

que não sabia. Se isso acontecesse em qualquer outro país do mundo, se um delegado da

Polícia Federal desse uma declaração como esta, seria demitido imediatamente. Como

pode não ter lido e não ter tomado conhecimento daquilo que pediu para ser investigado?

Se ele não se dá conta do que está pedindo para ser investigado, imaginem que tipo de

investigação está fazendo.

Senador João Alberto, quero cumprimentá-lo e dizer que concordo com suas

palavras.

O SR. SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Deputado, quero apenas deixar bem

claro. O jornal disse assim: “Ministério Público pede prisão de sobrinho do Senador João
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Alberto.” Não conheço, não sei quem é, não é meu sobrinho. Tenho um irmão com o nome

de Klinger. Ele é Souza, eu sou Souza, mas neste Brasil deve ter milhões de “Souzas”.

Considero isso tudo uma grande armação que estão fazendo para chegar no presidenciável

Lula da Silva.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Apenas um aparte. Para esse tipo de

imprensa, para esse jornal, deveria haver algum tipo de punição, talvez através da

Corregedoria desta Casa. Jornal que publica uma manchete como esta e no outro dia,

num pé de página, diz que se equivocou...

Já sofri com esse tipo de difamação em Minas, onde um jornal publicou que um dos

meus irmãos era meu assessor na Assembléia. Tinha um assessor, meu chefe de gabinete,

que se chamava Gilberto e também tenho um irmão que se chama Gilberto. O meu irmão

chama-se Gilberto Alves Machado e o meu assessor é Gilberto Neves. Quer dizer, não

tiveram nem o cuidado de checar os nomes, mas publicaram a manchete. Noutro dia, uma

nota no rodapé do jornal...

Infelizmente, em todos os lugares existem bons e maus profissionais; na imprensa

também não é diferente: há bons e maus profissionais. Este é um exemplo de mau

profissionalismo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado, creio que o

assunto foi convenientemente esclarecido.

Agora, passaremos à Pauta nº 18.

O primeiro item é o Projeto de Lei nº 10, de 2002. O Relator é o Deputado Gonzaga

Patriota, que está na Casa, mas neste momento não se encontra no plenário.

Portanto, passarei ao item seguinte da Ordem do Dia.

Item nº 2.

 Aviso nº 21, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão

nº 375, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que fundamentam a matéria. É

o levantamento da auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Arapiraca, Alagoas,

referente à construção e recuperação das obras de infra-estrutura hídrica no agreste

alagoano.

O Relator é Deputado Jorge Khoury, a quem passo a palavra.
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O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,

como foi distribuído há algum tempo o relatório, vou me prender ao voto, até porque

estamos aqui reafirmando o que foi proposto pelo TCU.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do subtítulo “Construção e

Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica, Fortalecimento da Infra-estrutura

Hídrica do Agreste Alagoano — (Barragem Bananeira), na forma do projeto de decreto

legislativo em anexo.

E o projeto de decreto legislativo tem dois artigos, na seguinte forma:

“Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a liberar

recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002

(Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no subtítulo Construção

e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura

Hídrica/Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica do Agreste

Alagoano — (Barragem Bananeira);

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o

acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos

mencionados no artigo anterior na dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe,

encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166,

§ 1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de setembro do

presente exercício financeiro;

Art. 3º -  Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicação.”

Este é o relatório, Sr. Presidente.

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

João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhos

adota posição favorável, uma vez que temos a informação de que o Tribunal de Contas da

União já confirmou que estariam sanadas as irregularidades anteriormente constatadas.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores adota posição favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) –  Muito obrigado, Deputado

João Grandão.

Não há inscritos.

Está encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados favoráveis ao parecer do Deputado Jorge Khoury permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores favoráveis ao  parecer do Deputado Jorge Khoury permaneçam

como se encontram. (Pausa.)

A matéria vai a Plenário do Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra, pela

ordem, ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – V.Exa. passou para o item 2, mas o item

1, no nosso entendimento... Sei que o Relator não está presente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Relator acaba de chegar.

V.Exa. tem uma capacidade impressionante para atrair Relatores.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Isso aqui é fundamental para as medidas

provisórias. Elas precisam ser votadas; para a restruturação, será fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Após a solicitação do

Deputado Gilmar Machado, concedo a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota para relatar

o Projeto de Lei nº 10/2002, que altera o Quadro VI da Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de

2002 e estima a receita e fixa a despesa da União para os exercícios financeiros de 2002.

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

do Projeto de Lei nº 10, de janeiro de 2002.

Não recebeu emendas.

Este projeto, Sr. Presidente, trata do Quadro VI da Lei nº 10.407, de 2002, que

contém as autorizações de que trata o art. 169, §1º, inciso II, da Constituição. Tais
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autorizações, de acordo com o mencionado inciso II, do §1º, do art. 169 da Constituição

Federal, deveriam ter constado da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002.

A LDO, no entanto, estabelece em seu art. 59 que, para fins de atendimento ao

dispositivo constitucional referido, a Lei Orçamentária Anual — LOA deverá conter quadro

anexo com tais autorizações.

O projeto promove as seguintes alterações:

a) aumenta as autorizações para admissão dos servidores no Poder Executivo nas

seguintes áreas:

1. auditoria e fiscalização;

2.  jurídica;

3.  ciência e tecnologia.

b) inclui a previsão de criação de cargos e empregos públicos de nível superior e

intermediário nas seguintes áreas:

1. auditoria e fiscalização;

2. Administração Pública Federal;

3. administração de comissões técnicas.

c) acrescenta no inciso IV a autorização para reestruturação da remuneração.

No tocante à existência de dotação prévia e suficiente, destacamos que a exposição

de motivos contida na mensagem do Sr. Presidente da República esclarece que o aumento

de despesa decorrente de novas autorizações e admissões, e restruturação da admissão,

serão cobertos com recursos já previstos para esta finalidade, na Lei Orçamentária para o

exercício de 2002, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nas

áreas 533, alocações e remanejamentos de cargos e funções no âmbito do Poder

Executivo; 623, pagamento de pessoal decorrente de provimento por meio de concurso

público no âmbito do Poder Executivo; e 0707, restruturação de cargos e carreiras no

âmbito do Poder Executivo, cujo montante das dotações consignadas equivale a 1 bilhão 6

milhões 309 mil e 218 reais.

Portanto, as autorizações concedidas não deverão ampliar aumento das despesas já

orçadas com pessoal. Nesse sentido, apresentei emenda limitando em 2002 a despesa

decorrente das autorizações concedidas ao Poder Executivo no Quadro VI, considerando

as alterações desse Projeto de Lei ao montante informado no parágrafo anterior.
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Diante do imediatismo da matéria, além das discussões já em andamento sobre as

condições para o aumento de despesa com pessoal, referido na Constituição e na Lei de

Responsabilidade Fiscal, não podemos nos furtar a comentar que a transferência de

autorizações para anexos específicos do art. 59 da LDO, além de poder ser questionada

quanto à sua constitucionalidade, tem sérios inconvenientes, que foram objeto de

apreciação quando da elaboração da Nota Técnica nº 2/2002, sobre o Projeto de Diretrizes

Orçamentárias para 2003, elaborada pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização

Financeira da Câmara dos Deputados e Consultoria de Orçamento e Fiscalização do

Senado Federal.

O substitutivo que oferecemos compatibiliza as autorizações com a disponibilidade

de recursos orçamentários. Por fim, atendendo solicitação do Poder Executivo, que

reconheço pertinente e oportuna, acresço, no inciso III do Quadro VI, as carreiras das

áreas de fiscalização tributária e fiscalização do trabalho.

Voto.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 10/2002 e da Emenda

nº 001, na forma do substitutivo, recomendando a esta Comissão que na apreciação dos

futuros projetos de lei de diretrizes orçamentárias não mais aprove a transferência de

autorizações previstas no art. 169, §1º da Constituição para Lei Orçamentária Anual.

E aqui junto, Sr. Presidente, o substitutivo ao Projeto de Lei nº 10, que altera o

Quadro VI, da Lei nº 10.407, de janeiro.

Este é o parecer, Sr. Presidente.

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

Não há inscrições.

Está encerrada a discussão.

Em votação o relatório do Deputado Gonzaga Patriota, referente ao projeto de Lei nº

10/2002.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados favoráveis ao relatório do Deputado Gonzaga Patriota

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.
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Os Srs. Senadores favoráveis ao relatório do Deputado Gonzaga Patriota

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

A matéria vai a Plenário do Congresso Nacional.

Próximo item.

Aviso nº 24/2002, encaminhando ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº

257/2002, bem como os respectivos relatório e voto, fundamentados no

levantamento de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Goiânia, com o

objetivo de verificar a aplicação de recursos federais transferidos ao Município.

(Tribunal de Contas nº 03159/2001-5.)

Relator: Deputado Santos Filho.

Solicito ao Deputado Félix Mendonça que faça a leitura do relatório do Deputado

Santos Filho.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, como todos receberam o

relatório, vou me cingir à leitura do voto.

“Voto do Relator.

Em face do exposto, somos pela autorização da execução

das obras de reurbanização e canalização dos Córregos Botafogo

e Capim Puba e restauração, ampliação e duplicação da Av.

Contorno Norte de Goiânia, condicionando os repasses de

recursos pelo Ministério de Integração Nacional e pelo

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes —

DNIT, conforme o caso, às exigências formuladas pelo Tribunal de

Contas da União, conforme Decisão nº 257, de 27 de março de

2002.”

Assinado: Deputado Santos Filho.

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

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, respeito muito os

pareceres do Deputado Santos Filho como Relator.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

28

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Solicito a atenção do

Deputado Santos Filho por um minuto. V.Exa. será indagado pelo Deputado Giovanni

Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Tenho aqui algumas observações do

Tribunal de Contas da União, das quais não tenho como fugir.

O Tribunal de Contas da União, na Decisão nº 257, aponta irregularidades

observadas nos contratos 06, 02, 03/90-91, e as medidas saneadoras que deverão ser

adotadas, tais como a celebração pela Prefeitura de novo contrato, pela execução dos

serviços.

A mesma decisão determina ao DNIT que sejam realizadas novas licitações,

firmados novos contratos, e que o repasse de recursos somente se realize após essas

providências. Pelo que pude verificar no relatório, essas providências não foram tomadas,

não foram feitos novos contratos e novas licitações.

Portanto, Sr. Presidente, essa matéria não pode ser aprovada, a não ser que o

Relator me traga outras informações complementares àquelas de que disponho, porque os

contratos e as providências solicitadas pelo Tribunal de Contas da União não foram

observadas ao que consta pelo menos dos documentos que tenho em mãos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em atenção às responsáveis

ponderações do Deputado Giovanni Queiroz, concedo a palavra ao Deputado Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Concordo com as ponderações do nobre

Deputado Giovanni Queiroz. Vamos buscar maiores esclarecimentos e os traremos na

próxima reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O próximo item é o de

número 7. Como o Deputado João Ribeiro não se encontra presente, vou passar para o

item 5. O próximo seria o 4, mas vou passar para o 5, Aviso nº 34, do Governo Federal.

Relator: Deputado Giovanni Queiroz.

Aviso nº 34, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 453, de

2002, adotada pelo Tribunal de Contas da União na sessão ordinária do Plenário de

8 de maio de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam,

referente ao relatório de auditoria realizada na Agência Goiânia de Transportes e

Obras Públicas — AGETOP.
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Não foram apresentadas emendas.

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, vou ler apenas o voto, até

porque todos já receberam o relatório do Tribunal.

Conforme evidenciado pela Decisão nº 453, do Plenário do TCU, foram devidamente

saneadas todas as irregularidades detectadas. Todas foram saneadas.

Tive o cuidado de fazer essa observação, porque, às vezes, há recomendações que

não são saneadas e não há por que liberarmos. Então, foram saneadas todas.

Dessa forma, votamos pela autorização da execução do Subtítulo

26.782.0237.5710.0019 — Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Araguaia—

Tocantins, BR-414/GO, Cocalzinho, Niquelândia, da Unidade Orçamentária 39.252, do

DNIT, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

É o nosso voto, Sr. Presidente.

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

Não há inscrições.

Está encerrada a discussão.

Em votação o parecer do Deputado Giovanni Queiroz na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados favoráveis ao relatório do Deputado Giovanni Queiroz

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores favoráveis ao relatório do Deputado Giovanni Queiroz

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Item nº 6.

Relator: Deputado João Coser.

Solicito ao Deputado João Grandão que leia o relatório. Trata-se do Aviso nº 11.

Como o Deputado João Coser acaba de chegar, o Deputado João Grandão fica dispensado.

Vamos, portanto, analisar no Aviso nº 11, de 2002, que encaminha ao Congresso

Nacional cópia da Decisão nº 111, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que

a fundamentam, referente ao relatório de auditoria realizado na Agência Goiana de
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Desenvolvimento Regional e na extinta Secretaria do Entorno de Brasília e do

Nordeste/G0. Relator: Deputado João Coser.

Com a palavra o Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, quero informar aos Srs.

Congressistas que substituímos o projeto de decreto legislativo, para incorporar aquela

exigência do Tribunal de Contas da União também no projeto de decreto legislativo.

Voto do Relator.

Conforme evidenciado pela Decisão, o TCU efetuou determinações para evitar

futuras irregularidades nos procedimentos licitatórios. Determinou também a suspensão

dos repasses de recursos para o custeio da subestação abaixadora de voltagem, até que se

verifique razoabilidade do preço previsto para esse item. Esse é o único item que foi

identificado como irregular pelo Tribunal de Contas da União.

O nosso projeto de decreto legislativo diz o seguinte:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos consignados pelo

Orçamento Fiscal da União para 2002 no subtítulo Implantação de Projetos de Irrigação —

Projeto de Três Barras no Estado de Goiás, da Unidade Orçamentária 53.101, Ministério

da Integração Nacional.

Parágrafo único – Os recursos não poderão ser utilizados para o custeio da

subestação rebaixadora até que se verifique razoabilidade dos preços cotados para esse

item de custo, no terceiro termo aditivo ao contrato de execução das obras de projeto de

irrigação, e sejam promovidas, se for o caso, as correções pertinentes, atendendo

determinação do Tribunal de Contas da União.

Art. 2º -  O Tribunal de Contas da União fará acompanhamento físico-financeiro da

execução do contrato mencionado no artigo anterior, na dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à

Comissão Mista de que trata o art. 166, §1º, da Constituição Federal, até 31 de dezembro

do presente exercício.

Este é o nosso voto, Sr. Presidente.

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

Deputado João Coser.

Não há inscrições.
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Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados favoráveis ao parecer do Deputado João Coser permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores favoráveis ao parecer do Deputado João Coser permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

Passamos ao item seguinte. Seria o de nº 7, porque pulamos um item.

Peço ao Deputado Pedro Fernandes que leia o relatório do Deputado João Ribeiro.

Item nº 4.

Aviso nº 27, de 2002, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº

128, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam,

referente à representação formulada por equipe de auditoria em virtude da não-

apresentação dos documentos requisitados por equipe de auditoria, em ação de

fiscalização vinculada à Decisão nº 296/2001 — TCU — Plenário, TC

004.496/2001-0, no qual autorizou a realização de auditoria nas obras de

construção e pavimentação das rodovias BR-401, BR-210 e BR-319, Governo do

Estado de Roraima e Departamento de Estradas e Rodagens de Roraima.

 Relator: Deputado João Ribeiro.

Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, passo a ler:

“Trata o presente parecer do Aviso nº 027, de 2002—CN

(nº 330/2002 na origem), que trata da Decisão nº

128/TCU/Plenário, de 2002, proferida no processo TC nº

011.560/2002-0.

Os subtítulos pertinentes são 26.782.0238.5711.0014,

construção de trechos rodoviários do Corredor Fronteira-Norte,

BR-401 de Roraima — Boa Vista— Normandia—Bonfim...”

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, não há nenhum acordo sobre

essa matéria. Essa obra tem problemas seriíssimos. Posso até ler trecho do relatório. Não

teremos nenhuma condição de apreciá-la neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Peço vênia ao Deputado

Pedro Fernandes para retirar de ofício esta matéria da pauta.

Passemos ao item seguinte.

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

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

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, até para esclarecer, fizemos, no

final da semana passada, um processo de obstrução nesta Casa porque exigimos do

Governo e do Congresso Nacional a votação da Medida Provisória nº 2.175.

Há pouco, estive na tribuna da Câmara, onde fiz pronunciamento manifestando

meu protesto contra o comportamento do Presidente da República. S.Exa. mandou nova

medida provisória para substituir aquele projeto em fase de votação, desrespeitando o

Congresso Nacional. (Palmas.)

Estamos votando, de acordo com o que combinamos com V.Exa., na sala da

Presidência, os créditos e projetos e, à noite, depois de reunião com os auditores fiscais,

vamos discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

É verdade que foi criada uma situação nova, difícil para o Congresso. Não é a

primeira vez que o Presidente faz isso. Houve casos recentes, como o do Imposto de

Renda, em que depois da lei aprovada, o Presidente a vetou e editou nova medida.

Estamos aqui votando a contragosto. Quero deixar registrado nosso repúdio em

relação ao comportamento do Presidente da República. Estamos solidários com a luta dos

auditores e técnicos da Receita Federal e outras categorias que não foram contempladas

com os projetos votados na semana passada e revoltados com a manobra do Governo no

que diz respeito à Medida Provisória nº 46.

Faço este registro para que todos mantenham a consciência tranqüila e continuem

esse trabalho. Muito obrigado.

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

Coser.
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Passamos ao Item nº 7.

Aviso nº 38, de 2002, que encaminha ao Congresso Nacional cópia das Decisões

nºs. 131 e 132, de 2002, do TCU, da Segunda Câmara, bem como dos respectivos

relatórios e votos que as fundamentam, referentes às auditorias realizadas na

Superintendência Regional do INCRA, no Piauí, visando à verificação de aspectos ligados à

política de assentamentos desenvolvidas pela entidade e na Companhia do Vale do São

Francisco — CHESF; implantação do sistema de transmissão de Xingó, no Estado de

Pernambuco.

Informo que o Presidente do TCU encaminhou também o Aviso nº 7120-SGS, do

TCU, cópia da Decisão nº 131, do TCU, da Segunda Câmara, referente à auditoria

realizada na Superintendência do INCRA, que não consta no quadro de anexos nº 7 da lei.

Portanto, o Deputado Jorge Khoury vai proferir parecer apenas sobre a CHESF e o

andamento do sistema de transmissão de Xingó.

Com a palavra o Deputado Jorge Khoury, Relator, para proferir relatório e voto.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Relatores, Sras.

e Srs. Congressistas, conforme evidenciado pelo Decreto nº 132, de 2002, foram

devidamente saneadas todas as graves irregularidades detectadas. Assim, acompanho o

entendimento do TCU e entendo ser possível a autorização para que a execução do

subtítulo seja retomada. Resta, destarte, ao Tribunal e ao Congresso Nacional

acompanharem o andamento da obra até sua conclusão.

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

25.752.0294.3373.0026 — Implantação do Sistema de Transmissão Associado à UHE de

Xingó, em Pernambuco (180 quilômetros de linha de transmissão em 500 quilowatts e de

seis subestações com 1.240 megawatts), no Estado de Pernambuco, da Unidade

Orçamentária 32.226, Companhia Hidrelétrica do São Francisco — CHESF, na forma do

projeto de decreto legislativo anexo.

O projeto de decreto legislativo em anexo diz o seguinte no seu art. 1º:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar

recursos consignados pelo Orçamento de Investimentos da União

para 2002 (Lei n.º 10.407, de 10 de janeiro de 2002) no Subtítulo

25.752.0294.3373.0026 — Implantação do Sistema de
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Transmissão Associado à UHE de Xingó, em Pernambuco (180

quilômetros de linha de transmissão de 500 KW e de seis

subestações com 1.240 MVA), no Estado de Pernambuco, da

Unidade Orçamentária 32.226, Companhia Hidrelétrica do São

Francisco — CHESF.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o

acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato

mencionado no artigo anterior, na dotação consignada no

orçamento de investimentos da União para o subtítulo em

epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata

o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de

dezembro do presente exercício financeiro.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicação.”

Este é o parecer, Sr. Presidente.

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

Não há inscritos.

Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados favoráveis ao relatório do Deputado Jorge Khoury permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores favoráveis ao relatório do Deputado Jorge Khoury permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

Passamos ao item seguinte.

Vou pedir mais uma vez ao Deputado Pedro Fernandes que leia o item nº 8,

Relatório do Deputado Santos Filho, Mensagem nº 686/2000, do Congresso Nacional –

Acompanhamento da metodologia utilizada para apuração dos resultados primários do

Governo Central e resultado do Tesouro Nacional referente ao mês de junho.
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Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, passo a ler:

“Nos termos do § 3º do art. 18 da Lei nº 9.811, de 28 de

julho de 1999 — Lei de Diretrizes Orçamentárias 2000 — o Poder

Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, pela Mensagem nº

686/2000-CN (Mensagem nº 001.076, de 4 de agosto de 2000,

na origem), o relatório de avaliação do cumprimento das metas

fiscais referentes ao primeiro semestre de 2000 e respectiva

metodologia utilizada. Designado pelo Presidente da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para relatá-

lo, passo a fazê-lo.

Como já havia chamado a atenção o Deputado Jovair

Arantes, em seu relatório, sobre o cumprimento da meta do

primeiro trimestre de 2000, o documento encaminhado pelo Poder

Executivo novamente não corresponde ao exigido. Basicamente, o

relatório se restringe a analisar os resultados do primeiro

semestre de 2000, cotejados com o mesmo período do ano

anterior, sem qualquer referência à meta estabelecida na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e confirmada na Lei Orçamentária de

2000.

Outra vez o referido documento é apenas uma cópia do

periódico Resultado do Tesouro Nacional, mensalmente publicado

e amplamente divulgado, inclusive na página da Internet da

Secretaria do Tesouro Nacional, cujo objetivo é o

acompanhamento conjuntural das finanças públicas federais.

Não houve, dessa forma, qualquer esforço por parte do

Poder Executivo em elaborar um relatório com vistas a atender o

mandamento da LDO de prestar esclarecimento específico ao

Congresso Nacional.

Por oportuno, registre-se que os relatórios de cumprimento

da meta fiscal referentes ao ano 2001 foram mais específicos,
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atendendo as recomendações do relatório do primeiro semestre

de 2000, elaborado pelo Deputado Jovair Arantes.

Dessa forma, pelo fato de este relatório estar sendo lido

em dois exercícios posteriores ao do período referente à meta,

houve a possibilidade de o Poder Executivo adaptar os relatórios

seguintes às necessidades do Congresso Nacional.

A LDO só não foi contrariada pela obtenção do superávit

primário menor porque a Medida Provisória nº 2.121/2000 a

alterou, estabelecendo a meta de superávit não mais para os

orçamentos fiscal e da seguridade, mas para o Governo Central

como um todo, o que inclui as empresas estatais.

Transcrevo a referida MP nº 1.

Superávits primários específicos têm sido obtidos desde

1999 graças a medidas tanto do lado das receitas quanto das

despesas. No primeiro caso, ampliou-se a alíquota da

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —

COFINS, de 2% para 3%, e do Imposto de Renda incidente sobre

a pessoa física de 25% para 27,5%, além da obtenção de

diversas receitas extraordinárias como a parcela de preço

específico e a criação de facilidades para arrecadação do débito

em atraso. No segundo caso, conteve-se o investimento e

restringiu-se o aumento de pessoal de algumas categorias

específicas, evitando-se assim aumentos gerais, o que não ocorre

desde janeiro de 1995.

Conclusões e recomendações.

Este relatório é apresentado já findado o exercício de

2000, sabendo-se portanto que a meta original estabelecida na

LDO não foi cumprida. Esse fato foi contornado pela reedição da

Medida Provisória nº 2.121/2000, que substituiu a meta de

superávit para execução dos orçamentos fiscal e da seguridade

social por uma meta que inclui também o resultado das estatais.
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Os relatórios elaborados para o exercício de 2001 são mais

específicos, atendendo as necessidades do Congresso Nacional

de se situar sobre a trajetória dos resultados. Pode, assim,

sugerir alterações e correções do rumo, caso julgue necessárias.

Recomendo o arquivamento do processo.

Este é o meu relatório.”

Assina o Deputado Santos Filho.

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

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, de fato este relatório é do

primeiro semestre de 2000. Então, temos uma avaliação do resultado fiscal do Governo,

levando em conta que ele mandou efetivamente no prazo certo, mas somente agora

estamos recuperando essa discussão. Infelizmente, há muito atraso.

Queria apenas comentar algumas questões básicas desse tipo de resultado fiscal.

Antes de entrar nessa discussão, também queria fazer referência explícita a questões

básicas desse tipo de resultado fiscal.

Antes de entrar nessa discussão, também queria fazer uma referência explícita à

intervenção do Deputado João Coser, que diz respeito a mantermos nossa solidariedade

aos auditores fiscais. Estamos na expectativa da reunião com eles, depois da audiência

pública, depois da sessão do Congresso Nacional, para discutir como atuar em função da

LDO. É importante que esses projetos em pauta sejam votados de forma mais urgente.

Quero apenas fazer uma observação genérica sobre a obtenção dos superávits

primários. No ano 2000, foi alterada a meta de superávit primário por uma medida

provisória. A meta original do Governo não foi cumprida. A meta dos superávits primários

do ano 2000 foi menor do que a de 1999. A meta dos superávits primários do Governo

vem caindo, intensificando, em contrapartida, a das estatais. E do ponto de vista do setor

público como um todo, quem também tem aumentado em função da Lei de

Responsabilidade Fiscal, do art. 35, são Estados e Municípios.

Volto a manter a minha crítica em relação à forma como esses superávits vêm

sendo obtidos. São contenções de despesas que um dia terão de ser realizadas. Não se

aumenta o salário dos servidores, mas sabe-se que um dia será preciso aumentar. Deixa-
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se uma herança perversa para o futuro Governo. Usam-se restos a pagar. Usam-se

recursos vinculados. Os próprios recursos do FUST estão sendo usados para viabilizar

superávits primários.

Neste sentido, Sr. Presidente, faço uma análise do relatório. Votar “não” é

complicado. Faria uma sugestão a V.Exa. Como não existe urgência, queria pedir a

retirada de pauta deste relatório, até que examinemos como nos comportarmos frente a

todos esses relatórios que estão sendo apresentados fora do devido tempo por nós, não

pelo Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sr. Deputado, vou atender ao

requerimento de V.Exa., retirando o relatório de pauta. Quero informá-lo de que existem

muitos relatórios atrasados e que vou rever as designações para o conjunto de relatórios

trimestrais e redistribuí-los, na medida em que alguns relatórios já estão há mais de um

ano na mão de Congressistas. Vou designar novo Relator, estabelecendo prazos, e

traremos a matéria ao Plenário.

Passemos ao item seguinte.

Pauta n° 19.

Item nº 1.

O Relator está presente, é o Deputado Pedro Chaves.

Aviso n° 39, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão

n° 500, de 2002, do TCU, (Plenário de 15 de maio de 2000), bem como dos respectivos

relatórios e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado nas

obras de construção do trecho rodoviário no intitulado Corredor Mercosul, BR-101/RS,

interligando os Municípios de Osório, São José do Norte e Rio Grande, de acordo com o

Programa de Trabalho n° 26.782.0233.5707.0011, realizado na Inventariança do DNER e

no DENIT.

Relator: Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

trata o presente parecer do Aviso n° 39, de 2002, do Congresso Nacional.

O subtítulo pertinente é 26.782.0233.5707.0011 — construção de trecho rodoviário

no Corredor Mercosul—BR-101/RS—Osório—São José do Norte, Rio Grande, constante do

Quadro VII anexo à Lei n° 10.407, de 10 de janeiro de 2002, os quais encontram-se com
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sua execução orçamentária suspensa por força da incidência da norma insculpida no art.

12, caput, que assim determina: “Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias 2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos,

convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios

de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do

Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da Comissão Mista de Planos,

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

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

Processo TC n° 003.389/2002-3, oriundo de auditoria realizada pela Secretaria de

Controle Externo do TCU no Rio Grande do Sul, tendo sido constatados como indícios de

irregularidades graves pagamentos antecipados à empresa Ivaí Engenharia de Obras S/A

e o superfaturamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nos serviços

de supervisão, já apontadas como graves no ano anterior.

A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso Nacional

pelo TCU, fundamentado no que a LOA de 2002, em seu art. 12, § 3º, estatui: “A

deliberação da Comissão de que trata o caput será tomada com fundamento em

informações prestadas pelo TCU sobre as medidas saneadoras das irregularidades

apontadas.”

Exame das informações remetidas pelo TCU.

Através da Decisão n° 500/2002—TCU—Plenário, remetida ao Congresso Nacional

através do Aviso n° 39, de 2002—CN, o Tribunal Pleno daquela Corte de Contas decidiu: 1

- determinar ao Coordenador de Inventariança do DNER do Estado do Rio Grande do Sul e

ao Diretor-Geral do DNIT que só autorizem o início dos serviços no lote 2 da BR-101/RS

(subtrecho Bijuru—Estreito), após a revisão do projeto final de engenharia, de modo a

evitar entraves ao andamento das obras; 2 - comunicar à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, relativamente às obras de

construção da rodovia BR-101/RS, que, de acordo com as verificações do Tribunal: 2.1 -

as irregularidades concernentes ao suposto pagamento antecipado à Ivaí Engenharia de

Obras S/A, apontadas inicialmente como graves e que motivaram, inclusive, a suspensão

da execução do contrato, foram saneadas, podendo a obra correspondente ser iniciada

sem risco de danos ao Erário, desde que viabilizados os serviços de supervisão do
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subtrecho; 2.2 - permanecem sem solução as irregularidades referentes ao

superfaturamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza nos serviços de

supervisão, já apontadas como graves no ano anterior, com determinação para correção,

embora elas não impeçam que as obras sejam reiniciadas, desde que o DNER observe o

subitem 8.1.1 da Decisão n° 640/2001—Plenário ou providencie a substituição das

empresas atualmente contratadas, já que os respectivos contratos encontram-se com a

execução suspensa, por força da Lei n° 10.407, de 2002.

Examinei também minuciosamente o relatório do TCU sobre o Processo n°

003.389/2002-3, que instruiu a Decisão n° 500, de 2002, do TCU e também a Decisão n°

640, de 2001, e não encontrei motivos para discordar da conclusão daquela Corte de

Contas, porém este Relator julga adequado esclarecer alguns aspectos.

O subitem 8.1.1 da Decisão n° 640, de 2001, citado na Decisão n° 500, de 2002,

determinou à Direção-Geral do DNER que alterasse, no prazo de sessenta dias desde a

ciência daquela decisão, todos os contratos de prestação de serviços de consultoria e

supervisão de obras rodoviárias em vigor no País, para que doravante o custo do Imposto

sobre Serviços de Qualquer Natureza, a cargo das prestadoras, seja medido pela alíquota

efetivamente incorrida, considerando a situação tributária individual das empresas.

Esse problema detectado pelo TCU significa que todas as empresas contratadas

pelo DNER para fazer a supervisão e fiscalização das obras incluíram em suas propostas,

e posteriormente nos contratos, o percentual máximo admitido pelo DNER para

ressarcimento desse imposto, que era de 7,65%. O TCU detectou, não obstante, que em

todos os documentos fiscais examinados o ISS incidente é sempre inferior ao constante

dos contratos, visto que as empresas pagam sempre alíquotas menores ou têm isenções.

Por outro lado, o Corredor do Mercosul é obra financiada por instituições multilaterais de

financiamento, que exigem licitações internacionais para a contratação de supervisão e

fiscalização independente. Sem essas supervisões e fiscalizações independentes, os órgãos

multilaterais de financiamento não liberam as parcelas dos financiamentos contratados.

Os contratos referentes às obras propriamente ditas são independentes dos contratos

referidos à supervisão e ao financiamento.

O TCU, portanto, sugere a esta Comissão que libere a execução dos contratos

referentes às obras, mas não os contratos existentes que se refiram à supervisão e
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fiscalização e que não tenham sido ajustados à determinação do item 8.1.1 — da sua

Decisão n° 640, de 2001.

Este Relator concorda com essa abordagem e com esse encaminhamento sugerido

pelo TCU.

Voto do Relator.

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

26.782.0233.5707.0011, construção de trechos rodoviários no Corredor Mercosul—BR-

101/RS—Osório—São José do Norte, Rio Grande, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.

Este é o nosso voto, Sr. Presidente.

“Projeto de decreto legislativo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a liberar

recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002,

(Lei n° 10.407, em 10 de janeiro de 2002) no Subtítulo

26.782.0233.5707.0011 — construção de trechos rodoviários no

Corredor Mercosul—BR-101/RS—Osório—São José do Norte, Rio

Grande.

§ 1º. A autorização ora concedida abrange apenas os

contratos referentes às obras de construção.

§ 2º. Os contratos referentes à supervisão e fiscalização só

poderão ser executados e recursos para eles liberados após

serem corrigidos ou substituídos nos termos determinados pelo

TCU no item 8.1.1 da Decisão n° 640, de 2001, daquela Corte de

Contas.

Art. 2º. O Tribunal de Contas da União fará o

acompanhamento físico-financeiro da execução dos contratos

mencionados no artigo anterior na dotação consignada no

Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe,

encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166,
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§ 1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de setembro do

presente exercício financeiro.

Art. 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da

sua publicação.

Sala da Comissão, em 13 de junho de 2002.

Pedro Chaves, Relator.”

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra, para

discutir, ao Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, o projeto de decreto

legislativo do Deputado Pedro Chaves está absolutamente correto, porque limita a

liberação de recursos a algumas condicionantes. E o Tribunal alega que desde o ano

passado não foram ainda corrigidos pelo DNER. Ora, o Tribunal de Contas não deveria

nem enviar esse projeto para cá. Se há uma determinação para que o DNER corrija as

irregularidades graves, o projeto não deveria estar aqui. Não corrigidas as irregularidades,

não deveria remeter ao Congresso Nacional essa proposição, sugerindo a liberação

condicionada ao saneamento de irregularidades anteriores, determinadas por decisão do

ano passado.

O Deputado Pedro Chaves faz um projeto de decreto legislativo condicionando a

liberação ao saneamento anteriormente determinado pelo Tribunal de Contas. Esse

Tribunal de Contas precisa melhorar muito. Isso é uma vergonha. Esse pessoal deveria

tomar providências para mandar para a cadeia quem está roubando e cometendo

irregularidades graves. No entanto, quer que passemos a mão em cima de empreiteiro, do

DNER ou de diretor incompetente, irresponsável, negligente, preguiçoso e conivente com a

roubalheira. Essa é a verdade. Não é possível mais ficarmos aqui apreciando decisões

incompletas do Tribunal de Contas.

Sr. Presidente, apelo para V.Exa. no sentido de dialogarmos, numa oportunidade

que V.Exa. entender melhor, com os membros do Tribunal de Contas da União, órgão

auxiliar do Congresso Nacional, para que não nos envie peças não conclusivas como está

fazendo. Creio que isso é transferir responsabilidade para nós. A responsabilidade técnica
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de avaliação é do Tribunal de Contas e não nossa. Nossa avaliação é política e não técnica.

Para isso nós o temos como órgão auxiliar.

Esta a nossa posição.

Vamos votar favoravelmente, porque o relatório ressalva essa condicionante.

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

Giovanni Queiroz. Falaremos com o Presidente do Tribunal de Contas, que é um ex-

Congressista. V.Exa. e eu temos muito respeito por S.Exa.

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, o Deputado Giovanni Queiroz

tem toda razão. Em todos os decretos isso deveria ser regra. É preciso deixar bem

explicitadas as condições para liberação decidida. O Tribunal de Contas decidiu liberar,

mas de que forma? É preciso explicitar as regras para poder liberar. Vai liberar desde que

aconteça isso, isso e isso, senão fica fácil dizer que se pode dar dinheiro para o povo

trabalhar. E aí? A responsabilidade cai em cima de nós. Portanto, o Deputado Giovanni

Queiroz está correto.

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

Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, como bem disseram os

Deputados João Grandão e Giovanni Queiroz, precisamos realmente definir as funções de

cada um. Em relação a esses relatórios que estamos fazendo, daqui a pouco, lá na frente,

vão dizer que houve um problema e que somos os responsáveis, porque não há uma

definição tranqüila. Mas parabenizo o Relator, que teve a preocupação de abordar todas as

ressalvas possíveis, para que depois não sejamos submetidos a algum problema.

Mas há necessidade de o Tribunal de Contas dar conta de fazer pareceres e

acompanhamentos ou, então, terá que deixar de ser um órgão auxiliar. Se nós vamos fazer

o serviço, não há necessidade de existir o Tribunal de Contas. Portanto, parabenizo o

Relator. Devemos ter esse mesmo zelo. E todos os Relatores devem observar esse relatório

como um modelo, até para que possamos discutir em outros casos essa questão, até que

consigamos mostrar para o Tribunal de Contas que ele tem de assumir o seu papel.

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

Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
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Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que são favoráveis ao parecer do Deputado Pedro Chaves

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado no Senado Federal.

Item nº 2.

Quanto à emenda apresentada ao projeto de decreto legislativo que aprova as

contas prestadas pelo Presidente da República relativas ao exercício financeiro de 1999,

quero esclarecer que, na verdade, o decreto foi aprovado na Comissão. Portanto, vamos

apreciar apenas o relatório do Senador Jonas Pinheiro no que se refere à emenda de

autoria do Deputado Henrique Fontana.

Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,

esse projeto de decreto legislativo já tramita há bastante tempo, porque se refere às contas

prestadas pelo Presidente da República relativas ao exercício financeiro de 1999. Pois

bem. O Deputado Henrique Fontana pretende com a sua emenda que se faça no decreto

legislativo a ressalva daquilo que já está no nosso relatório. Mas o que pretende o

eminente Deputado é que isso venha a ser inserido no decreto legislativo. Portanto, o que

S.Exa. pretende? Que as contas sejam aprovadas com as seguintes ressalvas: 1) não foi

cumprida a determinação contida no art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias referente à aplicação dos recursos mínimos da irrigação na Região Centro-

Oeste; 2) a Companhia Docas de São Paulo e a DATAMEC ultrapassaram as respectivas

dotações na execução orçamentária.

Sr. Presidente, isso já estava evidenciado em nosso relatório. E se é para constar no

decreto legislativo, vejo que não há nenhum problema. Portanto, concordamos com as

emendas do eminente Deputado Henrique Fontana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Relatório concluído.

Em discussão. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Obrigado, Sr. Presidente.

Estamos fazendo aqui a discussão das contas do Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Estamos fazendo a discussão

de uma emenda ao decreto que aprovou as contas. Portanto, não vamos discutir as

contas. Vamos discutir apenas as emendas.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Perfeito.

Estamos fazendo a discussão das contas de 1999. E sobre elas há uma emenda

feita...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não. Nós já aprovamos as

contas. Vamos discutir apenas as emendas. É um detalhe importante. As contas já foram

votadas e aprovadas. Agora estamos discutindo a emenda exclusiva do Deputado

Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Exatamente, Sr. Presidente. Estou

discutindo a emenda das contas de 1999, aprovadas sem nenhuma ressalva. Estamos

discutindo que há uma ressalva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Que o Relator acatou.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Exatamente. O Relator acatou. Estou

tentando discutir porque, dentro da discussão, posso abordar a questão das contas. As

contas são de 1999 e estou querendo falar do problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. pode falar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Estou aqui tentando dizer que essa

ressalva é importante, porque o que estamos observando hoje é reflexo do que veio desde

1999.

Essas contas demonstram que em 1999 já tínhamos problemas que

mencionávamos, e hoje existem conseqüências do que deixou de acontecer em 1999.

Temos hoje problemas também de irrigação em algumas áreas, inclusive na Região

Centro-Oeste, onde diminuíram os recursos, porque desde 1999 isso vem ocorrendo.

O problema que estamos enfrentando agora, que os agricultores enfrentam na

Região Centro-Oeste, é fruto da falta de investimentos do Governo, desrespeitando o art.

42. Portanto, esse destaque é fundamental.
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Quando da votação das contas, fizemos a ressalva também a um gasto que o

Governo vinha fazendo com a educação, em função do que hoje estamos sofrendo. O

mesmo quanto à Companhia Docas, de Santos, que hoje tem problemas e que o Tribunal

está investigando exatamente porque não havia dotação, e eles estão conseguindo gastar.

Esses recursos estão saindo de algum lugar.

Essa é a ressalva feita. Está correta a emenda. Parabéns ao Relator por tê-la

acatado. Vamos votar favoravelmente. Votando as contas de 1999 com essas ressalvas fica

melhor.

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

Machado.

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, já nem me lembro de

quando é que votamos essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia – Vou mandar consultar os

arquivos para verificar. Não foi na minha gestão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Gostaria, porque na verdade foram

aprovadas contra os nossos votos. Os votos do PDT e do PPS com certeza foram contra, e o

PT também deve ter votado contra. Recapitulando, rapidamente, fornecerei um dado. Em

1999 o Governo projetava um crescimento do País da ordem de 4%. O País cresceu 1%,

mas naquele ano pior ainda: a média dos juros e encargos da dívida encareceu as dívidas

interna e externa brasileira em 32,2%.

Enquanto outros países civilizados negociam sua dívida na faixa de 2% a 4%, o

Brasil praticou nos juros e encargos taxa média no ano de 32,2%, ou seja, permitiu uma

sangria brutal na economia nacional, atrofiou o Estado brasileiro. Os investimentos na

área social não foram cumpridos e dessa forma pudemos verificar o atraso que o País teve

nesse período de 1999.

Por outro lado, Sr. Presidente, essa política de juros altos levou a prejuízos ainda

maiores. Não cumpriu o Governo o que prevê a Emenda Constitucional n° 29, que

determina o repasse de recursos para a saúde. E mais: o reajuste obrigatório de salários.

O ganho real de salário também não foi cumprido pelo Governo. Pior: e ainda tão ruim

quanto isso, o Governo, na dívida ativa, não atuou no sentido de instrumentalizar os
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órgãos responsáveis pelo recolhimento e pela busca dos recursos pendentes de

recolhimento do Estado. Recolheram apenas 0,2% do que estava na dívida ativa. Daí

termos votado contra. E agora vemos essa emenda que corrige um pouco a distorção. Daí

votarmos favoravelmente à emenda e não à aprovação das contas do Presidente da

República, porque não merece consideração do povo brasileiro, muito menos desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Para dar informação ao

Deputado Giovanni Queiroz, a matéria foi apreciada no dia 5 de abril de 2001, aprovada

com os votos contrários dos Deputados João Coser, Fernando Coruja e João Grandão.

Portanto, a matéria foi aprovada, como V.Exa. disse.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Lamento que não estivesse nesta

reunião, porque senão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. não estava, mas

estava bem representado pelo Deputado Fernando Coruja, que votou contra, como

sempre. Só para confirmar o que V.Exa. disse.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Quero dizer que a matéria foi

aprovada. Estamos agora votando a emenda.

Encerrada a discussão.

Em votação a emenda na Câmara dos Deputados, com o relatório favorável do

Senador Jonas Pinheiro.

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

Aprovada na Câmara.

Em votação no Senado Federal.

Os que são favoráveis ao relatório do Senador Jonas Pinheiro permaneçam como

estão. (Pausa.)

Aprovada no Senado.

Pauta n° 20.

Item nº 1.

Aviso n° 29, de 2002.

Relator: Deputado Félix Mendonça, do PTB da Bahia.
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Aviso nº 29, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão

n° 420, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente

ao levantamento de auditoria realizado nas obras de construção e recuperação integrantes

do Contrato n° 05, de 1998, firmado entre a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de

Alagoas, SEINFRA, e a Construtora Gautama Ltda. (Adutora do Alto Sertão Alagoano,

Adutora do Agreste Alagoano e Adutora de Usos Múltiplos da Região Sertaneja no Estado

de Alagoas).

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o

relatório alicerça informações prestadas pelo Tribunal de Contas, e que nortearam a

Decisão n° 420, de 2002, acerca do Processo do Tribunal de Contas nº 004.440/2001-4

(apensos: TC 004.324/2001-5 e TC 005.689/2001-0, em relatório de levantamento de

auditoria elaborado pelos técnicos daquela Corte de Contas que culmina pela regularidade

da execução orçamentária e financeira das obras, conforme especifica:

a) Adutora do Alto Sertão Alagoano — irregularidade apontada: não parcelamento

do objeto licitado, o que quer dizer subempreitado;

b) Adutora do Agreste Alagoano — irregularidades apontadas: não parcelamento

da licitação e sub-rogação contratual, isto é, subempreitado também.

Nesse sentido, expressa o relatório de auditoria, acerca das irregularidades

referidas, que “não há evidências de danos diretos ao Erário”, ao que pondera em sua

conclusão que “a interrupção na execução dos serviços acarretaria enormes prejuízos à

população beneficiada pela obra”.

Quanto à obra da Adutora de Usos Múltiplos da Região Sertaneja no Estado de

Alagoas, a decisão do Tribunal de Contas é que “os indícios de irregularidade na

contratação das obras impedem a continuidade de sua execução até que este Tribunal se

pronuncie”, por ocasião do Processo n° 005.689/2001-0, sobre os resultados dos

procedimentos indicados nos itens 8.3 e 8.4 da Decisão nº 420/2002-TCU.

Voto do Relator.

Em face do exposto, somos pela autorização da execução das obras “Construção e

Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica/Adutora do Alto do Sertão Alagoano” e

“Construção da Adutora do Agreste Alagoano”, a cargo do Ministério da Integração
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Nacional, na forma dos projetos de decreto legislativo, em anexo, e pela continuidade da

vedação — isso é importante — da execução da obra “Construção e Recuperação de Obras

de Infra-Estrutura Hídrica — Construção de Adutora de Usos Múltiplos na Região

Sertaneja no Estado de Alagoas.

O projeto recebeu uma emenda, e o Deputado Jorge Bittar teve o cuidado louvável

de pedir que fosse apresentado o contrato do destrato entre as duas construtoras: a

Cipesa Engenharia e a Construtora Gautama. Foi encaminhada a este Relator cópia do

destrato, como também para o Tribunal de Contas.

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

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Deputado Félix Mendonça, gostaria de obter

uma informação de V.Exa. No item 8.1.1 do relatório do Tribunal de Contas da União há

uma determinação de que, no prazo de quinze dias, a contar da ciência da deliberação,

adote providências com vistas a dar estrito cumprimento às normas contidas no Contrato

n° 05, de 1998, no art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, e nos arts. 72 e 78, inciso

Vl, da Lei n° 8.666, de 1993, extinguindo os vínculos e relações jurídicas até então

mantidos com a empresa Cipesa Engenharia, subcontratada para executar parte da obra

da Adutora do Agreste Alagoano, fazendo com que a Construtora Gautama retome a

condição de responsável único e pleno pelas relações jurídicas e administrativas que

emergem do contrato, por seu inteiro objeto.

Pergunto: V.Exa. tem algum documento que comprove que essa determinação foi

cumprida?

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Temos a cópia do Termo de Destrato e

Instrumento de Subcontratação Mediante Cessão Parcial das Obras Objeto de Contrato de

Licitação que celebraram entre si a Construtora Gautama, como subcontratante, e a

Construtora Cipesa Engenharia, como subcontratada, com a intervenção e a anuência do

Estado de Alagoas.

Passo o documento a V.Exa., para que tome conhecimento da cópia desse contrato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Enquanto o Deputado Jorge

Bittar procura inteirar-se das informações passadas pelo Deputado Félix Mendonça algum

outro Deputado deseja manifestar-se?



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

50

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que inclua

como item extrapauta o PLN n° 18. O relatório já está com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Solicitarei que os avulsos

sejam disponibilizados.

Conforme solicitação de V.Exa., o item será incluído extrapauta.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sr. Deputado Félix Mendonça,

tive oportunidade de tomar conhecimento do contrato de destrato, por intermédio do qual

a Construtora Gautama passou a ser a única responsável pela obra, satisfazendo a

decisão do Tribunal de Contas.

Portanto, considero-me plenamente satisfeito e pronto para votar favoravelmente ao

relatório do Deputado Félix Mendonça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não havendo mais oradores

inscritos, está encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Passemos ao item seguinte.

Item nº 2.

Aviso nº 22/2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

120, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente ao

levantamento de auditoria realizado nas obras de ampliação e edificações no Campus da

Universidade Federal do Amapá.

Relator: Deputado Giovanni Queiroz.

Concedo a palavra ao Relator da matéria.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, examinei

minuciosamente o relatório do TCU sobre o Processo n° 007.045/2001-2, que instruiu a

Decisão n° 375, de 2002, do TCU.

Não encontrei motivos para discordar das conclusões daquela Corte neste caso, em

vários outros discordei, especialmente porque as multas individuais aplicadas aos

responsáveis ultrapassam as possíveis perdas para o Erário decorrentes dos pagamentos

antecipados efetuados, sendo essa a única irregularidade passível de gerar essas perdas.

Então, as multas aplicadas, melhor explicando para os companheiros, transcendem

em muito as perdas possíveis do Erário.

Neste caso, portanto, nosso voto é pela autorização da execução do Subtítulo n°

12.364.0041.5081.0016, Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das

Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino no Estado do Amapá,

na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

É o nosso voto.

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

(Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Deputados que forem favoráveis ao relatório do Deputado Giovanni Queiroz

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Senadores que forem favoráveis ao relatório do Deputado Giovanni Queiroz

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Passemos ao item seguinte.

Item nº 3.

Aviso nº 33, de 2002 — CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da

Decisão n° 499, de 2002, adotada pelo Tribunal de Contas da União na sessão

ordinária do Plenário de 8 de maio de 2002, bem com os respectivos relatório e voto



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

52

que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado no Ministério

dos Transportes.

Relator: Deputado Ricarte de Freitas.”

Ausente o Deputado Ricarte de Freitas, solicito ao Vice-Presidente desta Comissão,

Deputado Anivaldo Vale, que nos dê a honra de ler o parecer do Relator.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Voto do Relator:

“Conforme evidenciado pelas Decisões 449/2002-TCU-

Plenário e 615/2001-TCU-Plenário, foram saneadas as

irregularidades detectadas, adotando-se, conforme o caso,

medidas corretivas para que não mais se repitam. A

irregularidade grave anteriormente detectada foi corrigida, vindo

a ser objeto de compensação com futuros serviços realizados pela

empreiteira.

Entendo desnecessário condicionar a execução da obra à

posterior comprovação da elaboração dos instrumentos

contratuais a serem encaminhados ao Tribunal de Contas da

União. Minha convicção decorre de dois argumentos. O primeiro

deles é o de que a fixação em caráter provisório das quantias a

serem compensadas ocorreu devido à impossibilidade temporal

de serem determinados com exatidão seus valores. Tal

quantificação somente ocorrerá quando forem devidamente

verificados todos os serviços realizados, cotejando-os com os

efetivos desembolsos. Assim, como essa providência depende

apenas de trabalhos técnicos de engenharia, o valor da

remuneração a que os especialistas chegarem será o

efetivamente devido, seja qual for a diferença para o

preliminarmente fixado. Tal número não influirá de forma alguma

na legalidade ou ilegalidade do contrato.

O outro motivo por que entendo ser cabível o

condicionamento da execução da obra decorre da utilização de

dois institutos do Direito. Ora, está claro que a cláusula quinta do
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oitavo termo aditivo ao Contrato 009/98-MT transformou-o, ainda

que parcialmente, em um pré-contrato. Assim, está claro que as

partes deverão cumprir suas obrigações, sob pena de serem

responsabilizadas civil e administrativamente. No caso em

exame, tais obrigações são as de firmar os instrumentos

contratuais que menciona.

Ademais, ressalto que o aditivo, por ser acessório a um

contrato administrativo, denominado principal, assume a mesma

natureza deste. Portanto, como o contrato principal rege-se por

normas de direito público, o aditivo também por essas normas se

orienta. Por isso, a ele são aplicáveis as mesmas cláusulas

exorbitantes que protegem os interesses da administração

pública.

Assim, pelos motivos mencionados, entendo ser possível a

autorização para que a obra seja retomada. Resta, assim, ao

TCU e ao Congresso Nacional acompanharem o andamento da

obra durante a sua execução.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do

Subtítulo 26.784.0237.5750.0015 — Construção das Eclusas de

Tucuruí, no Estado do Pará —, da Unidade Orçamentária 39.252,

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes —

DNIT, na forma do projeto de decreto legislativo anexo”.

Assinado pelo Deputado Ricarte de Freitas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Em discussão a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, solicito ao Relator, para que

eu possa me sentir seguro para votar a presente matéria, informações acerca do item 8.3

do relatório, que determina à SECEX/Pará que, “ao receber as cópias dos instrumentos

contratuais referidos, avalie-os e informe a este Relator sobre o cumprimento ou não da

determinação emanada deste Tribunal referente à formalização das alterações tratadas na

cláusula quinta do oitavo termo aditivo ao Contrato nº 009/98, do Ministério dos
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Transportes, propondo, em caso propositivo, o arquivamento dos autos, mediante

despacho”.

Ou seja, o Ministro Relator e a decisão do Tribunal de Contas da União

condicionam a liberação da obra à formalização das alterações tratadas na Cláusula

Quinta do Oitavo Termo Aditivo.

Pergunto a V.Exa., Sr. Relator, se dispõe de informações acerca da formalização.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Concedo a palavra ao Deputado

Anivaldo Vale, que, na verdade, não é o Relator, apenas está lendo o voto do Relator,

Deputado Ricarte de Freitas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Nobre Deputado, ficou bem claro no parecer

do Relator:

“O outro motivo por que entendo não ser cabível o

condicionamento da execução da obra decorre da utilização de

dois institutos do Direito. Ora, está claro que a cláusula quinta do

oitavo termo aditivo ao Contrato 009/98-MT transformou-o, ainda

que parcialmente, em um pré-contrato. Assim, está claro que as

partes deverão cumprir suas obrigações sob pena de serem

responsabilizadas civil e administrativamente”.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – E a formalização a que fiz menção? Não está

claro nesse trecho do relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Foi formalizado por intermédio do pré-

contrato.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Pois é, mas V.Exa. tem cópia do pré-

contrato?

Houve uma determinação do Tribunal de Contas da União, condicionando a

execução da obra à formalização das alterações tratadas nessa cláusula.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Cláusula Quinta do Oitavo Termo Aditivo.

Não é impeditivo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Cito um exemplo, Deputado Anivaldo Vale: no

caso da obra referente à Adutora do Agreste, havia uma determinação de que o contrato

de subcontratação da obra fosse rompido, que houvesse um destrato daquela contratação,
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e eu recebi do Relator a comprovação de que a determinação do Tribunal foi cumprida, o

que era essencial para a continuidade da obra. A partir dessa informação, pude dar meu

voto favorável ao parecer.

No caso desta obra, há uma determinação do Tribunal de Contas da União de que

seja executada a formalização prevista na Cláusula Quinta, mas não há nenhum

documento comprobatório de que essa formalização tenha sido realizada.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Fala-se do contrato e do pré-contrato.

O que nós lemos foi a referência feita pelo Contrato 009/98, que foi “transformado,

ainda que parcialmente, em um pré-contrato. Assim, está claro que as partes deverão

cumprir suas obrigações, sob pena de serem responsabilizadas civil e administrativamente”.

E o Tribunal diz, no seu voto final, que “elidem a maior parte das suspeitas de

irregularidades detectadas no levantamento de auditoria”  e que as providências a serem

adotadas permitem ainda “corrigir os problemas remanescentes”.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, na verdade não há

esclarecimento pleno.

Julgo que talvez seja conveniente conversarmos com o consultor para esclarecer

precisamente a questão.

Iríamos adiante e poderíamos votar esta questão a seguir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Convido o Deputado Anivaldo

Vale, Vice-Presidente da Comissão, para assumir a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Passamos ao item nº 4, da Pauta

nº 20.

Consulta sem número, que solicita realização de consulta à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados sobre a

possibilidade jurídica de ser aprovado, no presente exercício, decreto legislativo

para autorizar a execução de dotações orçamentárias inscritas em restos a pagar

em subtítulos incluídos no rol de obras com irregularidades graves (Quadro V da

Lei 10.171/2001.

Consulente: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Requerente: Deputado Divaldo Suruagy.”

Com a palavra o Deputado Divaldo Suruagy.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

56

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

obra em questão teve sua regularização por parte do Tribunal de Contas dentro do prazo

determinado, atinente ao exercício anterior. Em virtude de obstrução de natureza política

ocorrida na Casa, o Relatório, que já era favorável, deixou de ser lido. Não tendo sido lido,

obviamente não poderia ser encaminhado como atinente ao atual exercício.

Qual foi nossa preocupação? Como três obras tinham sido aprovadas pelo Tribunal

de Contas da União e obstadas em virtude do impedimento de ordem política estabelecido

no fim do exercício próximo passado, estamos solicitando uma consulta à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação sobre a regularização do apelo que estamos

formulando. O assunto já foi discutido na Comissão, com os Líderes, e aprovado por

unanimidade pelas Lideranças. Neste momento desejamos que seja ouvida a Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação sobre sua legalidade, apenas para que tenhamos uma

posição em relação ao assunto.

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

(Pausa.)

Encerrada a discussão.

Em votação a matéria na Câmara dos Deputados.

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

Aprovada por unanimidade.

Em votação a matéria na representação do Senado Federal.

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

Aprovada.

Conforme solicitação do Deputado Jorge Bittar, a matéria será encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação com a nota técnica da Consultoria da

Câmara.

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

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

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, solicito inclusão na pauta do

relatório de minha autoria, referente ao item nº 5.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, o item nº 3 da Pauta nº 18

trata do subtítulo da Prefeitura Municipal de Goiânia.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, está começando a Ordem

do Dia neste momento. Solicito a V.Exa. a suspensão da votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado Giovanni Queiroz, há

várias matérias a serem incluídas extrapauta. A proposta é votarmos os requerimentos

que vão inseri-las na pauta. Apreciaremos o mérito depois da Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sem problemas de minha parte.

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

Félix Mendonça.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, peço inclusão do Projeto nº

15/2002-CN, que se refere à revitalização das cooperativas de produção agropecuária.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, solicito seja incluído

novamente o item nº 3 da Pauta nº 18, que trata do subtítulo da Prefeitura Municipal de

Goiânia, retirado de pauta a pedido do Deputado Giovanni Queiroz, a fim de que

possamos votá-lo assim que terminar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A Presidência pergunta se o

Plenário concorda com a inclusão do Aviso nº 30, itens nºs 30, 20, 42 e 55, Aviso nº 46,

Projeto de Lei nº 16, Projeto de Lei nº 50, Aviso nº 50, Aviso nº 51, Projeto de Lei nº 17,

Projeto de Lei nº 15 e do Projeto de Lei nº 18. Todos podem ser incluídos em pauta?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – E o item que eu solicitei, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Sr. Deputado, estamos tratando

apenas da inclusão em pauta e não em extrapauta.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.
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As matérias que acabamos de relacionar estão todas incluídas na pauta para serem

apreciadas tão logo seja retomada a reunião.

Está suspensa a reunião. A volta está prevista para logo após o término da Ordem

do Dia da Câmara dos Deputados.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 0701/02 DATA: 26/06/02
INÍCIO: 18h42min TÉRMINO: 00h12min DURAÇÃO: 05h30min
TEMPO DE GRAVAÇÃO:05h05min PÁGINAS: 167 QUARTOS: 31
REVISÃO: Antonio Morgado, Cláudia Castro, Eliana, Leine, Maria Teresa, Marlúcia, Paulo
Domingos, Rosa Aragão
SUPERVISÃO: Ana Maria, Estela, Gilza, Graça, Maria Luíza
CONCATENAÇÃO: Gilza

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação de matérias constantes da Pauta nº 16, remanescente das Pautas nºs 18
e 20, e de extrapautas.

OBSERVAÇÕES

Há intervenções inaudíveis e ininteligíveis.
Há intervenções simultâneas ininteligíveis.
Há oradores não identificados.
A reunião foi suspensa e reaberta.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Declaro aberta a 15ª reunião

ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada a

apreciar matérias constantes da Pauta n° 16, LDO, remanescentes das Pautas n°s 18 e

20.

Solicito ao Deputado Pedro Novais, com quem sempre contamos, que leia o

expediente.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – É o seguinte:

I) Correspondência interna recebida:

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão deferidos

pela Presidência.

1) Ofício n° 283, de 17 de junho, do Senador Tião Viana. Período: 18 de junho.

2) Ofício n° 152, de 19 de junho, do Senador Leomar Quintanilha. Período: 18 de

junho.

3) Requerimento do Senador Sérgio Machado, de 19 de junho. Período: 18 de junho.

4) Requerimento do Senador Gilvam Borges, de 19 de junho. Período: 18 de junho.

5) Expediente do Deputado José Carlos Aleluia. Período: 18 de junho.

6) Ofício n° 1.477, de 17 de junho, do Deputado José de Abreu. Período: 4 e 5 de

junho.

7) Ofício n° 132, de 19 de junho, do Deputado Pedro Novais. Período: 18 de junho.

Expediente encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão, indeferido

pela Presidência em virtude do disposto no art. 11 do Regulamento Interno da Comissão.

Expediente, de 17 de junho, do gabinete do Deputado Olavo Calheiros. Período: 4

de junho.

II) Correspondência externa recebida:

Ofício n° 265, de 25 de junho, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e

Gestão, Dr. Guilherme Gomes Dias, solicitando alteração nos §§ 2° e 3° do Anexo de Metas

Fiscais do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003.

Informo que foi encaminhada cópia deste ofício ao Relator do Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentárias para 2003, Senador João Alberto Souza.

Expedientes encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto

no art. 55, inciso I, alínea “a”, e § 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal:
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1) Tribunal de Contas da União. Período: maio de 2001 a abril de 2002.

2) TRE/PI. Período: primeiro quadrimestre de 2002 e maio de 2001 a abril de 2002.

3) TRT/22ª Região. Período: primeiro quadrimestre de 2002 e maio de 2001 a abril

de 2002.

4) TRE/CE. Período: primeiro quadrimestre de 2002.

Avisos/SGS encaminhados pelo Ministro Humberto Souto, Presidente do Tribunal

de Contas da União:

1) Aviso n° 1.516, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 612/2002,

sobre auditoria realizada nas obras do Sistema Integrado Adutora Agreste, no Estado de

Sergipe.

2) Aviso n° 1.527, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 616/2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção do Hospital Metropolitano de Maringá,

no Estado do Paraná.

3) Aviso n° 1.528, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 617/2002,

sobre auditoria realizada nas obras complementares no Complexo da Câmara dos

Deputados.

4) Aviso n° 1.530, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 619/2002,

sobre auditoria realizada nas obras complementares no Complexo da Câmara dos

Deputados.

5) Aviso n° 1.532, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 620/2002,

sobre auditoria realizada nas obras de ampliação da Usina Termelétrica Camaçari,

localizada no Município de Camaçari, Bahia.

6) Aviso n° 1.533, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 621/2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção do Açude Tingüis, no Município de

Piracuruca, Piauí, sobre a execução da Companhia de Desenvolvimento do Piauí —

COMDEPI.

7) Aviso n° 1.536, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 622/2002,

sobre auditoria realizada nas obras de duplicação de Trechos Rodoviários no Corredor

Transmetropolitano — BR-381 — Divisa MG/SP, Entroncamento BR-116.

8) Aviso n° 1.539, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 623/2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção e recuperação da infra-estrutura
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hídrica do agreste alagoano, que têm como objeto a construção da Barragem Bananeira,

localizada no povoado Bananeiras, Município de Arapiraca, Alagoas.

9) Aviso n° 1.540, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n° 624/2002,

sobre auditoria realizada nas obras de construção de viaduto localizado em cruzamento da

Rua Rincão, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, no subtrecho entre a RS-239 (Campo

Bom) e a RS-240 (Scharlau), vinculado ao corredor MERCOSUL (BR-116, Rio Grande do

Sul).

10) Aviso n° 1.558, de 12 de junho, encaminhando cópia da Decisão n°

1.558/2002, sobre auditoria nas obras de dragagem no Porto de Santos, em São Paulo.

III) Distribuição de Matéria:

Projetos:

Projeto de Lei n° 19/2002-CN - Relator designado: Deputado Alberto Goldman.

Projeto de Lei n° 20/2002-CN , Relator designado: Deputado Pedro Chaves.

Projeto de Lei n° 21/2002-CN, Relator designado: Senador Carlos Patrocínio.

Projeto de Lei n° 22/2002-CN, Relator designado: Deputado Anivaldo Vale.

Projeto de Lei n° 24/2002-CN, Relator designado: Senador Ronaldo Cunha Lima.

Projeto de Lei n° 25/2002-CN, Relator designado: Senador Tião Viana.

Projeto de Lei nº 27/2002-CN, Relator designado: Deputado Santos Filho.

Medida Provisória:

Medida Provisória n° 40/2002-CN, Relatores designados: Deputado Juquinha e

Relator-Revisor: Senador Mozarildo Cavalcanti.

Mensagem:

Mensagem n° 87/2002-CN, Relator designado: Deputado Aníbal Gomes.

Aviso:

Aviso n° 44/2002-CN, Relator designado: Deputado Antônio do Valle.

Aviso n° 53/2002-CN, Relator designado: Deputado Jorge Khoury.

Ofício n° 01, de abril de 2002, e Avisos nºs 54 e 59/2002-CN, relativos às Contas do

Governo da República referentes ao exercício de 2001. Relator designado: Senador Romero

Jucá.

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

irregularidades graves constantes do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002):
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1) Aviso n° 55/2002-CN, Relator designado: Deputado José Borba.

Está lido o expediente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concluída a leitura,

passaremos à apreciação dos projetos extrapauta.

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

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

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, regimentalmente, fiz minha

intervenção de forma intempestiva. Pode continuar com sua mensagem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O primeiro item que seria

incluído extrapauta é o Aviso n° 30, mas o Deputado Dr. Rosinha não está. Então, se os

senhores concordarem, prefiro voltar aos itens remanescentes da pauta.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, o Relator do item extrapauta

3 é o Deputado José Borba, que está presente. Podemos incluí-lo agora?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Qual é a proposta de V.Exa.?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Que seja votado o item extrapauta 3.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Depois passaremos ao

extrapauta, vamos agora aos remanescentes da pauta.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, há também o item 3 da Pauta

n° 18, que ficou remanescente, cujo Relator é o Deputado Santos Filho. Foi aprovado em

plenário para que fosse reincluído agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Poderemos voltar, se não

houver objeção. Quem manifestou objeção foi o Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Ele concordou quando foi votado, antes de

encerrar a sessão.

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

Deputado Giovanni Queiroz, podemos voltar à matéria. Já foi encerrada a discussão.

Voltamos à apreciação do item 3, da Pauta n° 18, Aviso n° 24, encaminhando ao

Congresso Nacional cópia da Decisão n° 257, de 2000, bem como dos respectivos relatório

e voto que a fundamentam, referentes ao levantamento de auditoria realizada na

Prefeitura Municipal de Goiânia, com o objetivo de verificar a aplicação de recursos

federais transferidos à Municipalidade.
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O relatório foi proferido pelo Deputado Santos Filho. A matéria foi discutida, a

discussão foi encerrada, e a votação não foi realizada por solicitação do Deputado

Giovanni Queiroz.

Havendo concordância do Deputado Giovanni Queiroz e de todos os presentes,

poderemos, Deputado Pedro Chaves, conforme requerimento de V.Exa., colocar a matéria

em votação.

Em votação na Câmara dos Deputados o Aviso n° 24.

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

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado o Aviso n° 24, relatório do Deputado Santos Filho.

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

Aprovado no Senado.

A matéria vai ao plenário.

O outro item adiado é o Aviso n° 33, de 2002, Relator: Deputado Ricarte de Freitas,

lido pelo Deputado Anivaldo Vale na Vice-Presidência da Comissão.

A matéria foi discutida, não foi encerrada a discussão, nem foi votada porque houve

objeção apresentada pelo Deputado Jorge Bittar. Pergunto se ainda mantém a objeção.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, mantenha a posição até o

Deputado voltar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Mantida a objeção, a matéria

sai da pauta. Se S.Exa. voltar e houver concordância, poderemos retornar a ele. Podemos

analisar os projetos extrapauta desde que haja concordância.

Vamos tratar apenas da relação das matérias extrapauta que foram objeto de

aprovação, no fim da fase anterior da reunião, que são os Avisos nºs 30, 20, 42, 50, 51,

55, 46 e os Projetos de Lei nºs 15, 16, 17, 18. Os outros extrapauta poderemos apreciar

depois da LDO.

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, como houve acordo com

relação ao PLN n° 18, do qual sou Relator, pergunto se é possível antecipar sua votação,

colocá-lo como primeiro na pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. solicita a inversão da

ordem dos projetos extrapauta?

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Os Srs. Deputados que

estiverem de acordo com a inversão proposta pelo Deputado João Grandão, para que se

aprecie em primeiro lugar o PL n° 18, permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada a inversão de pauta.

“Projeto de Lei n° 18, do Congresso Nacional, que abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração

Nacional e do Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar

no valor global de R$ 14.248.382,00, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.”

Foram apresentadas seis emendas.

Com a palavra o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, não sei se há necessidade de

ler o voto como Relator. Vou apenas declarar que somos favoráveis e que não foram

acatadas emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. não acatou as

emendas?

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Não foram acatadas as emendas

apresentadas. Se houver necessidade, posso ler o PLN.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não havendo nenhum

Deputado que se manifeste...

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Ele está sendo aprovado da forma como veio

do Executivo.

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

Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu queria o texto para lê-

lo, porque tenho uma emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O texto está disponível.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Não. Já fomos buscar, mas parece que

não estava. Queria um tempo para ler. Como V.Exa. inverteu a pauta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. quer um tempo?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Queria um tempo para observar o

relatório.

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

V.Exa. proferiu o parecer. Não vou encerrar a discussão, mas passar ao próximo item. Tão

logo o Deputado Giovanni Queiroz sinta-se informado da matéria, voltaremos a discuti-la.

Passemos ao item 2 extrapauta, cujo Relator é o Deputado Jorge Bittar, que não se

encontra presente.

Item 3, Relator: Deputado José Borba. V.Exa. está pronto a relatar? Trata-se do

Extrapauta n° 3, Aviso n° 55. V.Exa. poderia relatar?

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos apreciar a matéria

constante da Extrapauta n° 3, Aviso, n° 55, de 2002, do Congresso Nacional, que

“Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão n° 617, de 2002-TCU (Plenário), bem

como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de

auditoria na SEPLAN/GO - primeiro trecho do Projeto de Irrigação Flores de Goiás,

compreendido entre a Barragem do Rio Paranã e o Barramento da Porteir”.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores,

relatamos este projeto de decreto legislativo e somos favoráveis à aprovação. Ele está

contido no art. 1°, segundo o qual fica o Poder Executivo autorizado a liberar recurso

consignado pelo Orçamento Fiscal da União para 2002, Lei n° 10. 407, de 10 de janeiro de

2002.

O subtítulo pertinente é o 20.607.0379.1836.0067 – Implantação de Projetos de

Irrigação – Projeto Flores de Goiás, no Estado de Goiás, no montante estritamente

necessário à conclusão do primeiro trecho do Projeto de Irrigação Flores de Goiás,

compreendido entre a Barragem do Rio Paranã e o Barramento da Porteira.

Diz o projeto de decreto legislativo:
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“Art. 2°. O Tribunal de Contas da União fará o

acompanhamento físico-financeiro da execução da dotação

consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em

epígrafe, nos termos e limites estabelecidos no artigo 1° deste

Decreto encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o

art. 166, § 1°, da Constituição Federal, até o dia 31 de outubro

do presente exercício financeiro.

Art. 3°. Este decreto legislativo entra em vigor na data da

sua publicação.

Sala da Comissão, em 2 de junho de 2002”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão.

(Pausa.)

Não há inscritos.

Declaro encerrada a discussão.

Em votação o relatório do Deputado José Borba referente ao item extrapauta 3,

Aviso n° 55, de 2002.

Em votação na Câmara.

Os que são favoráveis ao parecer do Deputado José Borba permaneçam como estão.

(Pausa.)

 Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado.

Os que são favoráveis ao parecer do Deputado José Borba permaneçam como estão.

(Pausa.)

Aprovado no Senado.

Vamos ao item seguinte.

O Deputado Jorge Bittar não se encontra presente. O Deputado Dr. Rosinha já está

presente.

Vamos ao item 1.

“Aviso n° 30/2002-CN, que ‘Encaminha ao Congresso

Nacional cópia da Decisão n° 417, de 2002, bem como dos

respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
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Relatório de Auditoria realizada nas obras de construção de

trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL/BR-282/Santa

Catarina, Florianópolis - divisa com Argentina, nos trabalhos

realizados para o FISCOBRAS/2001, através do extinto

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER’.”

Com a palavra o Relator, Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, estamos lendo somente o voto

do Relator ou todo o processo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Penso que V.Exa. pode ler o

voto do Relator. Se alguém pedir esclarecimento, V.Exa. o fará com muita competência.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Obrigado, Sr. Presidente.

Voto do Relator.

Este parecer inaugura uma sistemática de controle mais efetiva das contas públicas

pelo Congresso Nacional. Seu embasamento legal é encontrado no art. 83, § 8°, da Lei n°

10.266, de 24 de julho de 2001, denominada Lei de Diretrizes Orçamentárias para o

Exercício de 2002 (LDO/2002), a seguir transcrito:

“O Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso

Nacional, em até quinze dias após sua constatação, informações

referentes aos indícios de irregularidades graves identificadas

em procedimentos fiscalizatórios em contratos, convênios,

parcelas ou subtrechos referentes a obras constantes do

Orçamento de 2002, inclusive em meio magnético, cabendo à

Comissão Mista referida no caput e ao Congresso Nacional

condicionarem ou não a execução orçamentária do contrato,

convênio, parcela ou subtrecho irregular”.

A novidade desta sistemática é a de permitir uma fiscalização mais ágil pelo

Congresso Nacional sobre a execução financeira, contábil e orçamentária da União. Assim,

tão logo detectada a irregularidade grave, essas informações são encaminhadas pelo

Tribunal de Contas da União ao Parlamento.

O Congresso, por sua vez, no exercício pleno de suas atribuições constitucionais de

titular do controle externo da União, decide sobre o destino a ser dado à obra em
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execução. O Poder Legislativo exercita essa competência sem ter a necessidade de esperar

a aprovação da lei orçamentária anual para só então suspender a execução dos contratos

inquinados de irregulares. Evita-se, dessa forma, a continuidade da sangria inútil e

criminosa dos já escassos recursos públicos.

No caso ora examinado, conforme evidenciado pela Decisão n° 417/2002-Plenário,

foram detectados vários indícios de irregularidades graves. Diversos destes poderão

ocasionar sérios danos ao Erário, se não for suspensa sua execução. Lembro que, se a

execução dos contratos continuar conforme os parâmetros agora impugnados, ter-se-á um

prejuízo de R$ 38.239.607,65, conforme prevê o relatório da equipe de auditoria do TCU.

A gravidade dos fatos é tamanha que o Plenário do Tribunal de Contas da União

decidiu converter o processo em tomada de contas especial. Esta, ressalto, só é instaurada

quando se materializam sérios indícios de prejuízos os cofres públicos.

Diante da indiscutível necessidade de suspensão da execução financeira e

orçamentária da obra, resta definir qual o instrumento regimental legítimo para tanto.

Primeiro tenho que frisar sua efetiva existência, com base no adágio de que quem quer os

fins fornece os meios, ou seja, como a lei substantiva previu a possibilidade de suspensão

da execução de obras com indícios de irregularidades, é claro que deve existir um

instrumento processual apto a fazê-lo.

Tendo a certeza de sua existência, resta defini-lo. Ora, é princípio basilar do Direito

que o instrumento apto a dispor sobre a inclusão de determinado dispositivo é o mesmo

que é eficaz para dispor sobre a exclusão deste. Assim, outra conclusão não me resta além

da que o decreto legislativo, que é o instrumento usado para autorizar a retomada da

execução de uma obra cujas irregularidades foram saneadas, é o que deve ser usado para

suspender a execução de uma obra em que foram detectadas irregularidades.

Em face do exposto, voto pela suspensão da execução dos contratos PJ- 078/2000,

PJ-090/2001, PJ-091/2001; das concorrências 142/2001, 004/2001 e 005/2001; e do

Convênio PG-209/98-00, todos pertinentes ao subtítulo 26.782.0233.5707.0015 –

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor MERCOSUL/BR-282-Santa Catarina,

Florianópolis, divisa com a Argentina, da Unidade Orçamentária 39.252 – Departamento

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, na forma do projeto de decreto

legislativo anexo.
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Lidos o relatório e o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão.

Tem a palavra o Sr. Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

de uma obra do Estado de Santa Catarina, cujo povo represento na Câmara dos

Deputados, sendo essa estrada de vital importância para o meu Estado, peço vista do

processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sr. Deputado, vou examinar

o Regimento para ver a procedência do pedido de V.Exa.

Alguém quer usar a palavra até que a Mesa possa decidir sobre o requerimento do

Deputado Antônio Carlos Konder Reis?

Vou ler o art. 35 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Planos e

Orçamento.

“Apresentado o relatório sobre matéria de competência de

Subcomissão Temática Permanente ou da Comissão, iniciar-se-á

a discussão, obedecidos os seguintes princípios: não se

concederá vistas do relatório, projeto de lei ou emenda”.

Esse é um dispositivo que está repetido na Resolução n° 1, art. 38, que no caput

diz:

“A Comissão fará, no prazo máximo de sessenta dias, as

adequações necessárias ao seu Regulamento Interno, mantidas,

entre outras, as seguintes normas:

V - Não se concederá vistas de parecer, projeto ou

emenda”.

Portanto, fica a Mesa impedida de conceder vista a V.Exa.

A palavra continua com o Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

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

impossibilidade de V.Exa. deferir meu pedido de vista, quero que conste da ata que me

abstenho de votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Antônio Carlos

Konder Reis declara antecipadamente que se abstém de votar.
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A matéria está em discussão. (Pausa.)

Não há inscritos.

Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara o relatório do Deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná,

referente ao Aviso n° 30, do Congresso Nacional.

Os Srs. Deputados que são favoráveis ao relatório do Deputado Dr. Rosinha

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara, com a abstenção do Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores que são favoráveis ao relatório do Deputado Dr. Rosinha

permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.

Passemos ao item seguinte. O Relator é o Deputado Jorge Bittar, ausente do

plenário neste momento, mas presente na Casa. S.Exa. está chegando ao plenário.

Portanto, vou anunciar o item extrapauta 2.

“Aviso n° 42/2002-CN, que ‘Encaminha ao Congresso

Nacional cópia da Decisão n° 541, de 2002- TCU (Plenário), bem

como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,

referente a auditoria realizada pela SECEX-MA, objetivando

verificar a execução das obras de construção do Corredor

Araguaia—Tocantins/BR-402/Maranhão, trecho Humberto de

Campos/Barreirinhas, Programa de Trabalho nº

26.782.0237.5710.0020, realizada no DNIT, no 15ª DRF e na

GEINFRA/ MA’.”

O Relator é o Deputado Jorge Bittar. (Pausa.)

Vamos passar ao item 4, cujo Relator é o Deputado Jorge Khoury.

“Item 4.

Aviso nº 46/2002 - CN, que ‘Encaminha ao Congresso

Nacional cópia da Decisão nº 1.054, de 2001, - TCU (Plenário),

bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,
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referente a levantamento de auditoria relativo à construção do

Açude Tingüis (Programa de Trabalho nº

18.544.0515.1851.1338), no Município de Piracuruca/PI,

realizado pela Companhia de Desenvolvimento do Piau —

COMDEPI’.”

Com a palavra o Relator, Deputado Jorge Khoury, do PFL da Bahia.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

como o parecer é do conhecimento de todos, em função da distribuição do mesmo, vou

limitar-me ao voto.

Conforme salientado pelo voto do Ministro-Relator do Tribunal de Contas da União,

Augusto Sherman Cavalcanti, os indícios de irregularidades graves apontados pela equipe

de auditoria foram saneados, bem como o Tribunal expediu determinações de modo a que

não ocorram outras irregularidades.

Portanto, não subsistem os motivos que ensejaram a suspensão da obra constante

da LOA/2002, podendo a mesma ser reiniciada e voltar a receber recursos da União. Além

disso, a manutenção da paralisação ou a anulação do contrato por irregularidades que

possam vir a ocorrer trará maior prejuízo administrativo.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Contrato nº 017/98-

DEO, relativo ao Subtítulo 18.544.0515.3729.0022 — construção do Açude Tingüis, no

Estado do Piauí — No Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária nº 53.204-DNOCS, na

forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Do projeto de decreto legislativo consta:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar

recursos consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002

(...) no subtítulo 18.544.0515.3729.0022 — construção do Açude

Tingüis, no Estado do Piauí — No Estado do Piauí, da Unidade

Orçamentária nº 53.204-DNOCS, para a execução do contrato nº

017/98-DEO.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o

acompanhamento físico-financeiro da execução do contrato

mencionado no artigo anterior, na dotação consignada no
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Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe,

encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166,

§ 1º, da Constituição Federal, até o dia 30 de novembro do

presente exercício financeiro.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data da

sua publicação”.

Sr. Presidente, foi apresentada emenda ao projeto. No entanto, consideramos que,

no teor da recomendação do Tribunal de Contas da União, a solicitação já foi atendida.

Este é o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Após a conclusão do relatório

pelo Deputado Jorge Khoury, passa-se à discussão da matéria. (Pausa.)

Não há oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados favoráveis ao parecer do Deputado Jorge Khoury, referente ao

Aviso nº 46, de 2002, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores favoráveis ao parecer do Deputado Jorge Khoury, referente ao

Aviso nº 46, de 2002, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Passaríamos ao item seguinte, cujo Relator é o Deputado Jorge Bittar, que ainda

não voltou.

Extrapauta nº 5. O Relator, Deputado João Magno, está presente.

“Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº

16/2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor

do Ministério da Educação, crédito especial no valor de

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), para os fins que

especifica.”

Foi apresentada uma emenda.

Com a palavra o Deputado João Magno.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, em relação ao PLN nº 18, já

havíamos solicitado inversão de pauta. Não houve possibilidade em relação às emendas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Caro Deputado, logo em

seguida à leitura do relatório do Deputado João Magno, voltaremos ao PLN nº 18. Houve

um lapso da Presidência. Deveria ter sido mais atencioso com V.Exa., tão assíduo às

reuniões.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Com base no art. 61, § 1º, inciso II, “b”, da

Constituição Federal, o Sr. Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional,

através da Mensagem nº 84, de 2002- CN (nº 435/2002, na origem), o Projeto de Lei nº

16, de 2002 -CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da

Educação, crédito especial no valor de R$ 3.000.000,00, para os fins que especifica.”

A Exposição de Motivos – EM nº 156/MP, de 27 de maio de 2002, do Ministro de

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a proposição, informa que

a abertura do crédito especial ao Orçamento Fiscal da União é destinada à ação “Acesso à

Universidade de Grupos Socialmente Desfavorecidos” no Ministério da Educação.

A Exposição de Motivos do MPO informa, ainda, que a solicitação objetiva a

inclusão de categoria de programação referida na lei, a fim de possibilitar a

implementação de estratégias que contribuirão para o acesso à educação superior de afro-

descendentes, indígenas e outros grupos na educação superior.

Já o art. 2º da proposição em análise estabelece que os recursos necessários à

execução da nova ação decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária no valor

de 1 milhão, 320 mil reais e de ingresso de recursos de operação de crédito externa em

moeda, no valor de 1 milhão, 680 mil reais, mediante a forma seguinte: Acesso à

Universidade de Grupos Socialmente Desfavorecidos, 3 milhões; e Desenvolvimento do

Ensino Médio, 3 milhões para destino; como origem: Gerenciamento das Políticas do

Ensino Médio, 1 milhão, 320 mil; somando Ingresso de Recursos e Gestão da Política de

Educação, 3 milhões. As duas colunas totalizam 3 milhões.
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O Ministério da Educação, através da E.M., esclarece, também, que a programação

objeto do cancelamento não sofrerá prejuízo na sua execução, uma vez que o

remanejamento proposto foi decidido com base em projeções de suas possibilidades de

dispêndio até o final do presente exercício.

Informa, ainda, o MPO que os recursos serão aplicados no desenvolvimento de

pesquisas e estudos sobre os aspectos culturais próprios dos grupos socialmente

desfavorecidos, na produção, distribuição e difusão de materiais curriculares e programas

televisivos sobre a valorização da diversidade cultural e na elaboração de projetos-piloto de

capacitação de docentes nos aspectos da exclusão social e diversidade cultural.

Lida na sessão do Congresso Nacional de 6 de junho de 2002, a Mensagem foi

remetida à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde foi aberto

prazo para emendas, de acordo com o art. 166, § 2º, da Constituição Federal, de 2 de

junho de 2002 a 16 de junho de 2002. Foi designado este Parlamentar para relatar a

matéria, na forma regimental.

Ao Projeto de Lei nº 16, de 2002, do Congresso Nacional foi apresentada a Emenda

nº 001, visando suprimir o cancelamento no valor de 1 milhão, 320 mil reais no Programa

de Trabalho 12.363.0051.4025.0001, com o subtítulo “Gerenciamento das Políticas do

Ensino Médio e Tecnológico — Nacional”.

Voto do Relator.

O exame da proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual

mostra que esta se ajusta ao estabelecido pelo Plano.

Quanto à conformidade com as disposições da Lei nº 10.266, de 24 de julho de

2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO-2002), a percepção deste Relator é de que a

inclusão de programação pretendida por este crédito adicional não contraria as vedações

expressas em tal lei.

Constatou-se, igualmente, que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos

legais relativos à alocação de recursos e que seu detalhamento se acha realizado segundo

os princípios da boa técnica orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos pela rejeição da Emenda nº 0001 e pela

aprovação do PL nº 16/2002, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder

Executivo.
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Sala das Comissões, junho de 2002.

Este é o relatório, Sr. Presidente.

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

(Pausa.) Não havendo inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação o relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2002, do Congresso

Nacional.

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

Aprovado.

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

Aprovado.

A matéria vai a plenário do Congresso Nacional.

Agradeço ao Deputado João Magno.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

Jonas Pinheiro.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, estou sendo convocado para

comparecer a outra Comissão e sou Relator das Extrapautas nºs 6 e 7, sendo que uma

está casada com a outra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Gostaria de contar com a

compreensão de V.Exa. para apreciarmos um item que o Deputado João Grandão

mencionou anteriormente. Em seguida, daremos preferência aos projetos de que V.Exa. é

Relator.

Extrapauta nº 10.

“Projeto de Lei nº 18/2002 - CN, que ‘Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional e

do Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor

global de R$14.248.332,00 (quatorze milhões, duzentos e

quarenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais), para reforço

de dotações consignadas no vigente orçamento’.”

Relator: Deputado João Grandão.

Foram apresentadas seis emendas.
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Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, já fiz minha interferência em

relação ao relatório e estamos acatando o Projeto de Lei nº 18/2002 da forma como veio

do Poder Executivo, rejeitando, portanto, as seis emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Relator concluiu o

relatório.

A matéria está em discussão. (Pausa.)

Não havendo inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados favoráveis ao relatório permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores favoráveis ao relatório permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai a plenário do Congresso Nacional.

Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro para relatara a Extrapauta nº 6.

“Relatório apresentado ao Aviso nº 50/2002-CN, que

‘Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.021, de

2001-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto

que a fundamentam, referente ao relatório de levantamento de

auditoria realizado pela SECEX/PI, no período de 11 a 13 de

agosto de 1998, nas obras do Projeto de Aproveitamento

Hidroagrícola dos Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba/PI, a cargo

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas —

DNOCS’.”

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

não tenho muito a discutir sobre o assunto, pois estamos solicitando novos

esclarecimentos ao TCU para melhor diligência sobre esse processo.

Gostaria também de relatar a Extrapauta nº 7. Peço apensamento da Extrapauta nº

7 à de nº 6, por se tratar do mesmo assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Se. V.Exa. e todos os demais

concordarem, podemos apreciar em conjunto a Extrapauta nº 7, de que V.Exa. também é

Relator, e que teve o mesmo destino. O Extrapauta nº 7 refere-se ao Aviso nº 51/2002-CN,

que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.016/2001-TCU (Plenário),

bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao Relatório de

auditoria realizada no Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí, cujas obras são

de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras contra as Secas — DNOCS”.

Em relação ao primeiro caso, V.Exa. pede uma diligência. Apenas para

estabelecermos procedimentos, se V.Exa. ou qualquer Deputado, ou Senador desejar a

diligência, poderá fazê-lo de ofício. Como se trata do relatório, trago-o para aprovação.

Esta Presidência não teria dúvida em aprovar a diligência de V.Exa., pois entende que ela

é necessária para esclarecer.

Quanto ao Extrapauta nº 6, solicita V.Exa. que seja apensado. Portanto, ambos

estão em discussão. Se desejar, V.Exa. pode usar a palavra.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO – Está muito claro o apensamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – As duas matérias estão em

discussão: Extrapauta nº 6 e Extrapauta nº 7. Na primeira, o Senador solicita diligência

ao TCU e, na última, solicita o apensamento, unindo as duas matérias.

Em discussão. (Pausa.)

Não há inscritos. Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara.

Os Srs. Deputados favoráveis aos dois pareceres do Senador Jonas Pinheiro,

referentes aos Avisos nºs 50 e 51, permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Os Srs. Senadores favoráveis aos dois pareceres do Senador Jonas Pinheiro,

referentes aos Avisos nºs 50 e 51, permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à diligência. Esta Mesa cumprirá a apensação e a diligência

solicitadas pelo Senador Jonas Pinheiro.

Extrapauta nº 8.
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O Deputado Sérgio Miranda encontra-se presente.

“Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17/2002 - CN,

que ‘Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios

de Minas e Energia e das Comunicações, crédito suplementar no

valor global de R$ 49.097.875,00 (quarenta e nove milhões,

noventa e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), para

reforço de dotações consignadas no vigente orçamento’.”

Relator: Deputado Sérgio Miranda.

Foi apresentada uma emenda.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

serei bastante objetivo. Esse item diz respeito a crédito suplementar envolvendo dois

órgãos: o Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações — FUNTTEL,

com recursos orientados para o CPQD, e a ANEEL. No caso desta última, faz-se apenas

um remanejamento de recursos internos; no caso da FUNTTEL, utiliza-se o superávit

financeiro do ano passado.

Quando o projeto chegou ao Congresso, o Presidente da ANEEL fez algumas

propostas de alteração, sem mudar o montante. O Deputado Pedro Henry apresentou

emenda alicerçada em ofício do Presidente da ANEEL. Apoiamos a emenda do Deputado

Pedro Henry.

Passo à parte final do relatório.

Não foram identificadas obras com indícios de irregularidades. Dos dez subtítulos

suplementados pelo projeto de lei em tela, apenas um apresenta execução orçamentária

abaixo de 25%.

A Emenda nº 00001 objetiva a complementação de recursos para algumas ações. A

ANEEL esclarece que o remanejamento proposto pela emenda é motivado pela necessidade

de fiscalizar as atividades relativas à implementação, pelas distribuidoras, de inúmeros

procedimentos na esfera econômico-financeira previstos no Programa Emergencial de

Racionamento do Consumo de Energia Elétrica e de preservar o padrão de qualidade do

sistema de atendimento da Agência aos consumidores de energia elétrica, em função do

acréscimo substancial no volume de serviços prestados, tendo em vista a assinatura de
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seis novos convênios com agências estaduais — Alagoas, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso

do Sul, Paraíba e Amazonas.

Salienta-se no ofício do Presidente da ANEEL que já foram desenvolvidas as

tratativas necessárias sobre o assunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 17/2002, do

Congresso Nacional, na forma do substitutivo em anexo, com a aprovação da Emenda

00001.

Apresentamos substitutivo.

Dentro do avulso consta a carta do Presidente da ANEEL solicitando os

remanejamentos e demais informações que os nobres Parlamentares exigiram.

Muito obrigado.

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

Miranda.

Em discussão a matéria. (Pausa.)

Não há oradores inscritos. Declaro encerrada a discussão.

Em votação o parecer do Deputado Sérgio Miranda referente ao Projeto de Lei nº

17/2002, do Congresso Nacional.

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

Aprovado.

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

Aprovado.

A matéria vai a plenário do Congresso Nacional.

Muito obrigado, Deputado Sérgio Miranda, especialista em temas relativos à

comunicação e à pesquisa.

Extrapauta nº 9.

Relator: Deputado Félix Mendonça, que se encontra presente.

“Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 15/2002-CN,

que ‘Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações

Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de
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R$358.000.000,00 (trezentos e cinqüenta e oito milhões de reais),

para reforço de dotação consignada no vigente orçamento’. “

Não foram apresentadas emendas.

Com a palavra o Relator, Deputado Félix Mendonça, do PTB da Bahia.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, o crédito em referência

objetiva suplementar a ação Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção

Agropecuária — RECOOP.

Voto.

Sobre o pleito em questão, cabe destacar que, do ponto de vista técnico, o

cancelamento oferecido apresenta-se viável. Quanto aos aspectos legais, verificamos que a

proposição não fere quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente

no que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001 (LDO

2002). Ressaltamos, por fim, que seu detalhamento se acha realizado segundo os

princípios de boa técnica orçamentária.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 15, de 2002-CN, na

forma proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, aprovo o relatório do nobre

Deputado Félix Mendonça. Considero o Programa RECOOP correto. Apenas saliento que

estamos cortando recursos da dívida pública mobiliária federal, o que, feito por um

Deputado, provocará escândalo.

Esse cancelamento na dívida pública mobiliária federal é proibido aos

Parlamentares nas emendas, mas o Governo manda fazê-lo nos seus projetos de lei. Como

disse, considero correto o programa; apenas fiz questão de frisar esse inusitado, pois, pela

primeira vez, vejo um crédito com suplementação feita a partir de recursos da dívida

pública mobiliária federal.

Portanto, aprovo o relatório do Deputado Félix Mendonça.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria continua em

discussão. (Pausa.)

Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara o parecer do Deputado Félix Mendonça relativo ao Projeto

de Lei nº 15, de 2002, do Congresso Nacional.

Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado o parecer do Deputado Félix Mendonça.

Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

A matéria vai a plenário do Congresso Nacional.

Pergunto ao Deputado João Coser se poderia ler o relatório do Deputado Jorge

Bittar, que se encontra na reunião de Líderes discutindo a LDO. Portanto, a ausência de

S.Exa. é por demais justificada, pois está trabalhando em prol dos minutos que se

sucederão aos atuais.

Passo a palavra ao Deputado João Coser para ler o relatório do Deputado Jorge

Bittar referente ao Aviso nº 42/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da

Decisão nº 541, de 2002-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a

fundamentam, referente à auditoria realizada pela SECEX/MA, objetivando verificar a

execução das obras de construção do Corredor Araguaia—Tocantins/BR-402/MA, trecho

Humberto de Campos/Barreirinhas, Programa de Trabalho nº 26.782.0237.5710.0020,

realizado no DNIT, no 15º DRF e na GEINFRA/MA”.

Com a palavra o Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

passo a ler:

“Trata o presente parecer sobre o Aviso nº 042, de 2002-

CN, que versa sobre a Decisão nº 541-TCU- Plenário, de

22/05/2002, proferido no Processo TC nº 004.928/2001-7.

Refere-se a citada decisão à obra Corredor Araguaia—

Tocantins/BR-402/MA, trecho Humberto de

Campos/Barreirinhas.
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Referida obra encontra-se com a execução orçamentária

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

caput, da Lei Orçamentária para 2002, que assim reza: ‘Nos

termos do art. 83, §7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002,

é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos,

convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou

serviços que apresentem indícios de irregularidades graves,

apontados pelo Tribunal de Contas da União, constantes do

Quadro VII, em anexo, até deliberação em contrário da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO e do

Congresso Nacional’.

A documentação sob exame desta Relatoria foi

encaminhada ao Congresso Nacional pelo Tribunal de Contas da

União pelo Aviso nº 1.386-SGS-TCU.(...)

Alicerçam-se as informações prestadas pelo TCU, e que

nortearam a Decisão nº 541/2002, acerca do Processo nº TC

004.928/2001-7, em Relatório de Levantamento de Auditoria

elaborado por técnicos daquela Corte de Contas que culmina pela

liberação dos recursos condicionados por força do art. 12 da lei

orçamentária em vigor, conforme menciona: ‘que as ocorrências

detectadas nesta Auditoria — passíveis de correção mediante a

implementação das medidas ora determinadas — não constituem

óbice à liberação de recursos para a continuidade das obras em

foco’.”

Voto do Relator.

Em face do exposto, somos pela autorização da execução

da obra, PT 26.782.0237.5710.0103, Construção de Trechos

Rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-402/MA -

trecho Humberto de Campos - Barreirinhas, pelo Departamento

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, do Ministério

da Infra-Estrutura, às exigências formuladas pelo Tribunal de
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Contas da União, conforme Decisão nº 541/2002, de

22/05/2001.

Sala das Sessões”.

É o voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão.

Concluída a leitura do relatório pelo Deputado João Coser, de autoria do Deputado

Jorge Bittar, que acaba de chegar, pergunto a S.Exa. se gostaria de usar da palavra para

alguma complementação.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Apenas gostaria de saber da Dra. Myrna se a

retificação solicitada foi substituída. Caso tenha sido, não tenho mais nada a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Jorge Bittar,

V.Exa. foi muito bem representado pelo Deputado João Coser.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Não tenho dúvida disso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria encontra-se em

discussão. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

A matéria vai à votação.

Em votação o parecer do Deputado Jorge Bittar, lido pelo Deputado João Coser,

referente ao Aviso nº 42, de 2002, do Congresso Nacional.

Em votação na Câmara.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai a plenário do Congresso Nacional, desde que não seja aprovada no

plenário a alteração da Resolução nº 1, que esperamos ver aprovada ainda hoje.

Há mais uma pendência.

Deputado Jorge Bittar, peço a atenção de V.Exa., pois a última pendência refere-se

à Pauta nº 20, item 3, Aviso nº 33. A matéria foi retirada de pauta. Trata-se de um

relatório do Deputado Ricarte de Freitas, lido pelo Vice-Presidente, Deputado Anivaldo
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Vale, que também solicitou a retirada de pauta. Indago a V.Exa., assim como ao Deputado

Anivaldo Vale, se poderemos votar a matéria.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sim, Sr. Presidente.

É a Pauta nº 20?

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

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

Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, já consegui localizar minha

dúvida sobre a presente matéria. Ou seja, tínhamos uma dúvida em relação a um item de

exigência do Tribunal de Contas da União. Como já obtivemos o esclarecimento, estamos

prontos para votar favoravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Jorge Bittar

informa ao Deputado Anivaldo Vale que se encontra pronto para votar.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, agradeço ao Deputado Jorge

Bittar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria continua em

discussão. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação, na Câmara, o relatório do Deputado Ricarte de Freitas, lido pelo

Deputado Anivaldo Vale, referente ao Aviso nº 33, de 2002.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, na ocasião, o Deputado

Jorge Bittar pediu retirada, na Pauta nº 18, do item 4, por não possuir esclarecimentos a

respeito da matéria.
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Esclareci a S.Exa. que, no que se refere a essa questão, o eminente Relator,

Deputado João Ribeiro, concorda com as punições apresentadas pelo Tribunal de Contas

ao então Diretor do DER de Roraima. Naquela ocasião, ele pedia que as Rodovias BR-401

e BR-210 fossem liberadas. Esclareci a S.Exa. que o Governo do Estado havia tomado

uma série de providências.

Sr. Presidente, estou inclusive aguardando documento do Governador do Estado,

que será enviado via fax, esclarecendo que o Departamento de Estradas e Rodagem de

Roraima foi extinto e que o antigo diretor não é mais funcionário do Governo do Estado.

Além disso, foram tomadas todas as providências no sentido de dar informações e sanar

problemas com o Tribunal de Contas, inclusive, foi realizada naqueles trechos auditoria

pelo próprio Tribunal em conjunto com o Governo do Estado. Estamos apenas esperando

a chegada desse documento.

Sei que hoje é o prazo limite. Porém, se não pudermos aprová-lo ainda hoje, nosso

Estado sofrerá grande prejuízo. Estou aguardando a chegada do documento a qualquer

momento.

Indago ao Deputado Jorge Bittar se poderíamos entrar em acordo a respeito disso e,

assim que chegar, entregarei a V.Exa. o documento, que virá com os devidos

esclarecimentos. Sou homem de compromisso nesta Comissão e já relatei projetos em que

faltavam documentos, solicitados posteriormente, e cumpri meu papel com esta Comissão.

Assim, gostaria de saber se poderíamos votar essa matéria até a chegada do

documento.

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

Jorge Bittar, a quem é dirigida a indagação.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Sr. Presidente, antes de o Deputado

Jorge Bittar se pronunciar, gostaria de referendar as palavras proferidas pelo Deputado

Luciano Castro e fazer igualmente um apelo ao Deputado Bittar, considerando que hoje é

o último dia, no sentido de não causarmos esse prejuízo ao Estado de Roraima e de

sanarmos o pleito, dado que o documento chegará em poucos minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado

Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, veja que situação difícil. O

relatório do Tribunal de Contas sobre a presente obra condena o diretor do DER a pagar

multa e determina exatamente sua interrupção, simplesmente porque S.Sa. se recusou a

prestar informações. Com essa informação formal, é evidente que jamais poderíamos

liberar a obra.

Estou sendo informado de que o novo Governador, que assumiu em abril, exonerou

o atual Diretor do DER e adotou uma série de procedimentos com o fim de sanar as graves

irregularidades, mas elas não são do nosso conhecimento oficial através do órgão que nos

deve fornecer as informações, o Tribunal de Contas da União. Trata-se de situação

extremamente difícil de ser equacionada.

Enfim, as normas que nós mesmos instituímos para tratar de obras com indícios de

irregularidade são muito claras. O Tribunal de Contas da União é o órgão encarregado de

fazer a auditoria e de nos oferecer informações e subsídios importantes para que

possamos deliberar sobre a possível liberação da dotação orçamentária para retomada

dessas obras. Não vejo outra solução para esse problema, senão com o novo relatório do

TCU, a partir das corretas mudanças do Governo do Estado.

Apenas com informações genéricas não posso tomar uma decisão. Vou permitir,

Deputado Luciano Castro, o uso da palavra. Houve situações em que aprovamos projetos

que dependiam da apresentação de pequenos documentos que comprovassem pequenas

informações contidas no relatório. Em situações do tipo em que o Tribunal apresenta

parecer favorável condicionado à adoção de determinada medida, nossa flexibilidade tem

permitido que aprovemos nesta Comissão, e só aprovemos no Congresso mediante

apresentação de documentação apropriada.

Neste caso, não possuo nenhum documento-base. Então, como vamos deliberar se

não temos documento que nos permita fazê-lo? Esta é a minha grande preocupação. Quer

dizer, no quadro atual, informo, em nome do meu partido, que não aprovaremos a

presente matéria.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, apenas um esclarecimento

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

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, não estamos tratando das

estradas em si, mas da condenação do próprio diretor do Departamento de Estradas de

Rodagem. Como se sabe, ele foi condenado; inclusive a condenação não foi contestada no

relatório.

Por outro lado, para efetivamente não causarmos prejuízo ao Estado — e como o

documento está para chegar —, indago de V.Exa. se poderíamos aprovar os decretos

condicionando a apresentação do documento ao Presidente da Comissão. Quer dizer, se o

documento não chegar até amanhã, o decreto legislativo não terá prosseguimento. Isso já

ocorreu outras vezes e não gerou prejuízo.

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

Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, com certeza, no mês de

agosto, haverá o chamado esforço concentrado. Poderíamos todos da Comissão assumir o

compromisso de, recebendo do Tribunal de Contas da União novo relatório com

informações adequadas, aprovar essa matéria e nos empenhar para que o Congresso

imediatamente também ratifique essa decisão. Hoje não me sinto em condições de fazê-lo,

pois minha bancada não concorda com a apreciação de matérias sem as devidas

informações.

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

Mozarildo Cavalcanti.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Sr. Presidente, gostaria de fazer

mais um apelo e prestar um esclarecimento. No Estado de Roraima, está chegando ao fim

o período de chuvas. Se não aprovarmos essa matéria agora, considerando-se que este é

um ano eleitoral, não teremos como liberar esse recurso. Acho coerente a proposta do

Deputado Luciano Castro, pois o diretor do órgão foi condenado a pagar uma multa.

Assim, estamos condenando a estrada a não ser executada e, conseqüentemente, não ser

liberada este ano em período que podemos trabalhar.

Com a ponderação do Deputado Luciano Castro, faço este apelo no sentido de

aprovarmos sua construção, condicionada ao fato de a informação chegar antes de ela ser

apreciada pelo Congresso, o que acho muito lógico.
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Portanto, apelo, mais uma vez, para que possamos aprová-la.

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

Dr. Rosinha, pelo Partido dos Trabalhadores, na ausência do Deputado Jorge Bittar, que

teve de se retirar.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, várias obras são urgentes e

creio que, quando a obra é urgente e importante, as autoridades do Estado têm de se

preocupar em enviar a documentação necessária para balizar nossas posições. Fora isso,

não há como cedermos. O próprio Deputado Bittar já adiantou a posição da bancada, que

reafirmo neste instante: não concordamos em votar essa matéria hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Há um impasse. Gostaríamos

de atender ao Senador Mozarildo e ao Deputado Luciano. Porém, não temos como votar a

matéria, conforme decidimos na reunião de Líderes, sem acordo. Lembro que, graças ao

acordo, já avançamos bastante.

Com a palavra o Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo.

Ainda vamos votar a LDO. Se até lá tivermos em mãos algum documento que satisfaça o

Partido dos Trabalhadores, poderemos, ao final da votação da LDO, votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Luciano Castro,

V.Exa. receberá todo o apoio da Presidência para fazê-lo. Como Líder experiente, V.Exa.

sabe que é necessário o acordo. O Senador Mozarildo também sabe disso.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO – Perfeito. Se o documento chegar a tempo,

o encaminharemos aos Líderes para chegarem a um entendimento.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Passo à apreciação da LDO.

Pergunto aos Srs. Líderes, em relação à Pauta nº 16, se já há condições de

votarmos a matéria, ressalvados os destaques.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado Pedro Novais, na

ausência do Relator, V.Exa. está encarregado de ler as erratas. É necessário que haja

acordo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sem relator, Sr. Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Relator não está presente,

e o Deputado Pedro Novais exercerá seu papel.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, por mais que haja

acordo, essa lei merece ser discutida.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Não é um item de pauta qualquer, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, fizemos diversos avanços

na LDO em relação à saúde, ao salário mínimo, amplamente debatido, à reserva de

contingência, ainda objeto de reunião dos Líderes nesta Comissão, e a recursos para

pequenas e médias empresas.

Portanto, Sr. Presidente, entendo que o texto da LDO está praticamente pronto.

Falta apenas um detalhe, a definição da reserva de contingente. Ainda há divergência

entre os Líderes da Oposição e os da base, embora o Governo já se tenha manifestado

contrariamente à ampliação dessa reserva. Está em andamento reunião em que se espera

o entendimento entre os Srs. Líderes, representantes dos partidos desta Comissão, para

que votemos, ainda hoje, tanto aqui na Comissão, como no Plenário, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que aguarde o retorno dos Srs. Líderes. Muitos

foram relatores de projetos e, por esta razão, não puderam antecipar a reunião que estava

sendo realizada. Peço a V.Exa. que aguarde o retorno dos Líderes para que possamos

continuar a votação da LDO nesta Comissão e, em seguida, no plenário.

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

Tião Viana.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA – Sr. Presidente, apenas desejo formalizar assunto

que tratei com V.Exa. e com vários Líderes na reunião do Colegiado, referente ao PL nº 25,

que trata da suplementação de verbas para as tropas que estão no Timor Leste, matéria de

interesse da Defesa. Faço um apelo formal a V.Exa. para que, não tendo havido nenhuma
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restrição dos Líderes com quem tratamos e havendo acordo, esse PL seja também votado

naquela sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Senador Tião Viana, tanto eu

como os Líderes prestarão apoio a V.Exa., tenho certeza. Teremos de elaborar

requerimento de urgência no plenário do Congresso, e, havendo acordo, será aprovado.

V.Exa. fará o relatório em plenário, não podendo fazê-lo no plenário da Câmara.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. Tenho ciência

disso e estou de acordo. A Liderança elaborará requerimento sobre seu encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Ao plenário do Congresso, e

nós apoiaremos.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, V.Exa. fez uma

referência à sessão de hoje do Congresso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Está convocada sessão para

hoje às 22h.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sim, sei que foi convocada, mas

gostaria de saber se a LDO poderá entrar havendo requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não, Deputado, espero

votarmos a LDO nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Todos esperamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não espero que a Comissão

leve a LDO a plenário.  Uma coisa é um crédito suplementar necessário à movimentação de

apoio militar, outra, é a LDO. Creio ser do desejo de todos que a LDO seja votada aqui.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Isso. Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – É por isso que queremos

votá-la aqui, e os Líderes estão discutindo para chegar a um entendimento.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, apenas gostaria que

isso ficasse bem claro. Conheço a posição democrática, cuidadosa e ciosa de V.Exa., mas,

às vezes, as coisas faladas ficam um pouco no ar. Perguntei não por não ter entendido ou

por não conhecer a postura de V.Exa., mas apenas para bem esclarecer e registrar essa

clareza nos Anais da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Pelo que disse o Líder do Governo na

Comissão, gostaria de confirmar o encaminhamento. Vamos suspender a reunião até que

haja acordo, para depois voltarmos ao debate? Vamos fazer acordo para votar, o que não

significa estarmos impedidos de votar separadamente nossos destaques. Eu, por exemplo,

tenho pelo menos três destaques e faço questão de debatê-los com o Relator. Não sou

membro da Comissão de Orçamento, mas chego a todas as reuniões na hora. Quero ter o

direito de exercer livremente meu mandato e discutir os diversos pontos, porque não

podemos entrar em acordo sem discussão. Vou realmente requisitar aquilo que me cabe e

que o Regimento me permite.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Gilmar Machado, o

seu Líder, Deputado Jorge Bittar, assim como eu, jamais concordaríamos em restringir a

palavra de qualquer Parlamentar, sobretudo a de V.Exa., que tem destacada atuação

nesta Comissão.

Vou suspender a reunião. Havendo entendimento, retornaremos para votar.

Suspendo a sessão por quarenta minutos, para retornarmos às 20h40min.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro reaberta a reunião da

Comissão, para apreciar a Pauta nº 16. Entendo que há acordo entre as Lideranças.

O Deputado Ricardo Barros não se encontra presente no momento, mas sua

presença é necessária. Pergunto ao Deputado Alberto Goldman se responderá pela

Liderança do Governo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Provisoriamente.

 (Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Provisoriamente.

Estão presentes as representações do Partido dos Trabalhadores, na pessoa da

Deputada Telma de Souza; do PTB; do PSDB; do PMDB; do PFL, na pessoa do Deputado

Jorge Khoury; do PCdoB, com o Deputado Sérgio Miranda; do PPB, assim como as do

Senado. Podemos reabrir a sessão.
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Passo a palavra ao Relator-Substituto, Deputado Pedro Novais, que está acabando

de preparar as erratas para incluir os acordos estabelecidos pelos Líderes. S.Exa. é do

mesmo Estado e do mesmo partido do Relator, Senador João Alberto.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras.

e Srs. Senadores, passo a ler parte do complemento do relatório do Senador João Alberto,

ou seja, itens que não constaram do complemento anterior, nos seguintes termos:

“1) No art. 4º do Substitutivo, onde se lê: 'devendo a correspondente execução

orçamentária e financeira ser totalmente registrada no Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal — SIAFI', leia-se: 'devendo a

correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada na modalidade

total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal —

SIAFI'.

2) Suprima-se do art. 11, XII, do Substitutivo, a expressão

'exceto campanhas de utilidade pública, que poderão correr à

conta de dotações orçamentárias das correspondentes ações

finalísticas'”.

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

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

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Deputado Pedro Novais, o que V.Exa. está

lendo encontra-se em algum documento, para podermos acompanhar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Existem cópias disponíveis,

Deputado Bittar, e uma delas será entregue a V.Exa.

 Peço à Secretaria da Mesa que entregue cópia ao Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Estou lendo o complemento do parecer

escrito e assinado pelo Senador João Alberto.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Está certo.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Depois, aceitarei as modificações que tiverem

sido acordadas na reunião de Líderes.

“3) O art. 12 do Substitutivo passa a ter a seguinte

redação: 'A reserva de contingência será constituída,

exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal, equivalendo a,
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no mínimo, dois e meio por cento da receita corrente líquida na

proposta orçamentária e a meio por cento na lei, sendo

considerada como despesa primária ao menos metade do

montante da reserva constante da proposta, para efeito de

apuração do resultado fiscal'.

4) No art. 15, § 2º, onde se lê: 'no prazo de até cinco dias',

leia-se: 'no prazo de até três dias'.

5) O art. 39, § 3º, do Substitutivo passa a ter a seguinte

redação: '...não processados, relativos a despesas discricionárias

e não financeiras...'.

6) No art. 43 do Substitutivo, onde se lê: 'poderá ser feito

por meio de certidão emitida', leia-se: 'poderá ser feito por meio

de extrato emitido'.

7) Inclua-se o seguinte texto ao final do art. 52, § 2º:

'exceto as despesas de remuneração previstas no contrato entre

este e a União, para as operações de alongamento originárias do

crédito rural, de que trata a Lei nº 9.138, de 1995, com recursos

das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério

da Fazenda'.

8) Inclua-se o seguinte inciso x no art. 55 do Substitutivo:

'x – pagamento de comissão remuneratória ao agente financeiro

das operações de alongamento originárias do crédito rural de que

trata a Lei nº 9.138, de 1995, com recursos das Operações

Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda'.

9) Inclua-se o inciso V no art. 55, § 3º, do Substitutivo: 'V –

as despesas com pagamento de comissão remuneratória ao

agente financeiro das operações de alongamento originárias do

crédito rural, de que trata a Lei nº 9.138, de 1995, com recursos

das Operações Oficiais de Crédito, sob supervisão do Ministério

da Fazenda'.
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10) Inclua-se o seguinte § 3º ao art. 57 do Substitutivo: 'na

execução das despesas a que se refere o inciso II deste artigo

deverá ser observado o disposto na Decisão nº 143, de 2002, do

Tribunal de Contas da União'.

11) Exclua-se, no art. 61, § 2º, do Substitutivo a expressão

'sempre que possível'.

12) No art. 66, III, do Substitutivo, onde se lê: 'cronograma

de pagamentos mensais à conta de recursos não financeiros do

Tesouro e de outras fontes ... que deverão ser discriminados em

cronograma mensal à parte', leia-se: 'cronograma de pagamentos

mensais de despesas não financeiras à conta de recursos do

Tesouro e de outras fontes ... que deverão também ser

discriminados em cronograma mensal à parte'.

13) O art. 83, IV, a, do Substitutivo passa a ter a seguinte

redação: 'desenvolvimento das micro, pequenas e médias

empresas direta e indiretamente, com não menos de 30% dos

desembolsos do sistema BNDES, como forma de ampliar a oferta

de postos de trabalho e fortalecer sua capacidade de produção,

desde que exista demanda habilitada'.

14) O art. 85 do substitutivo passa a ter a seguinte

redação: '...Vedada a utilização de receitas condicionadas no

financiamento de despesas com pagamento de pessoal e

encargos sociais e benefícios previdenciários'.

15) O art. 86, § 1º, “b”, do substitutivo passa a ter a

seguinte redação: 'Execução orçamentária: o empenho, a

liquidação da despesa, inclusive a inscrição em restos a pagar'.

16) O art. 86, § 1º, “c”, do substitutivo, passa a ter a

seguinte redação: ‘Execução financeira: o pagamento, inclusive

dos restos a pagar já inscritos'.

17) Inclua-se o seguinte § 8º ao art. 86 do Substitutivo: ‘Os

processos em tramitação no Tribunal de Contas da União que
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tenham por objeto o exame de obras ou serviços mencionados

neste artigo serão instruídos e apreciados, prioritariamente,

adaptando-se os prazos e procedimentos internos, para o

exercício de 2003, de forma a garantir essa urgência'.

18) No art. 95, I, do substitutivo, onde se lê ‘em até

quarenta e cinco dias do encerramento de cada trimestre’, leia-se

‘em até sessenta dias do encerramento de cada trimestre'.

19) O item XIV do Anexo de Informações Complementares

passa a ter a seguinte redação: ‘impacto das operações no

âmbito do Programa Nacional de Desestatização’, incluindo

aquelas relativas à participação acionária da União e o impacto

das operações de securitização envolvendo títulos da dívida

pública mobiliária federal...".

20) Inclua-se o seguinte item no Anexo de Informações

Complementares: ‘XXXIV – dotações, discriminadas por

programas e ações, destinados às Regiões Integradas de

Desenvolvimento — RIDE conforme o disposto nas Leis

Complementares nºs 94, de 1998, 112, de 2001, e 113, de 2001'.

21) No segundo parágrafo do Anexo de Metas Fiscais,

onde se lê: ‘As metas fiscais para o governo federal a seguir

definidas são consistentes com a manutenção da meta de

superávit primário definida para o setor público consolidado em

3,5% do PIB no triênio mencionado’, leia-se ‘as metas fiscais para

o governo federal a seguir definidas são consistentes com a

obtenção de uma meta de superávit primário para o setor público

consolidado de 3,75% do PIB em 2003 e, no mínimo, 3,5% nos

próximos anos”.

Assinado: Senador João Alberto Souza.

Passo a ler os itens não incluídos nas erratas anteriores:

“1) Inclua-se o seguinte § 4º ao art. 11 do substitutivo: ‘Na

elaboração da proposta orçamentária, a Justiça do Distrito
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Federal e dos Territórios dará prioridade à implantação e

descentralização dos Juizados Especiais'.

2) O caput do art. 30 do substitutivo passa a ter a

seguinte redação: ‘É vedada a destinação de recursos a título de

subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades

privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza

continuada, que preencham uma das seguintes condições'.

3) No art. 37, II, do Substitutivo, onde se lê ‘inciso III do

art. 38' leia-se ‘art. 41, § 1º'.

4) No parecer do Destaque nº 249, onde se lê ‘Rejeitado’

leia-se ‘Aprovado Parcialmente nos Termos do Substitutivo', com

'Meta: 35'.

5) No Destaque nº 135, 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 — Em Coronel Fabriciano ( Acesita/ Timóteo)'.

6) No Parecer à Emenda nº 359, onde se lê ‘Rejeitado’,

leia-se ‘Aprovado parcialmente nos Termos do Substitutivo’ e

onde se lê ‘Corredor Oeste Norte', BR-364/RO — Ponte Sobre o

Rio Madeira em Abunã — RO, 'Obra Executada', '270-M', '30%'

leia-se ‘Corredor Fronteira Norte, construção de ponte no corredor

fronteira norte, 'Construção de Ponte Sobre o Rio Madeira em

Abunã', 'Ponte Construída', '% de Execução Física', '25%'.’

7) No art. 43, § 4º, onde se lê ‘das entidades’, leia-se ‘dos

entes’.

8) No Parecer ao Destaque nº 37, onde se lê 'Aprovado

Parcialmente nos Termos do Substitutivo’, leia-se ‘Rejeitado’.”

Assinado: Senador João Alberto Souza.

Sr. Presidente, li o complemento e a errata deixados pelo Senador João Alberto

Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Foi concluída a leitura do

relatório feita pelo Relator-Substituto, Deputado Pedro Novais.

Indago se todos os Parlamentares dispõem de cópia do relatório.

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

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes de conceder a palavra

ao nobre Deputado, desejo certificar-me de que as cópias já foram distribuídas. Dessa

maneira, haverá tempo para os Srs. Parlamentares lerem o relatório e verificarem a

existência de possível discrepância em relação ao que foi acordado.

Tem a palavra o Deputado Alberto Goldman, que representa a Liderança do

Governo nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Na realidade, não mais represento a

Liderança do Governo. Agora esse papel cabe ao nobre Deputado Ricardo Barros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Apesar de o Deputado

Ricardo Barros se encontrar presente à reunião, S.Exa. está desligado dessa função.

V.Exa. ainda é Líder, Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – A minha liderança foi efêmera, pois

durou apenas dois segundos — e ainda bem que foi assim.

Sr. Presidente, Sr. Relator-Substituto e demais colegas, dois itens merecem

destaque. De acordo com meus cálculos, algo não está correto em um deles.

Na mudança do art. 12 do Substitutivo, foi proposta a seguinte redação:

 “A reserva de contingência será constituída

exclusivamente com recursos do Orçamento fiscal, equivalendo a,

no mínimo, 2,5% da receita corrente líquida na proposta

orçamentária, e a 0,5% na lei, sendo considerada como despesa

primária ao menos metade do montante da reserva constante da

proposta.”

 Parece-me que algo está incorreto. A proporção de 2,5%...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Permita-me interrompê-lo para esclarecer.

A modificação desse item foi aprovada pelos Líderes, em reunião ocorrida há pouco.

Aceitarei uma minuta de redação de acordo com o consenso alcançado.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Percebi que, de fato, havia ocorrido um

erro na conta.

O outro item que eu tinha como informação...

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

apenas para facilitar, informo que essa questão será objeto de posterior comentário do

Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Perfeito.

Durante a leitura da alteração do art. 86, inciso IV, letra “a”, do substitutivo, na

parte em que consta “o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, direta ou

indiretamente, com não menos de 30%”, o Relator leu “dos desembolsos do sistema

BNDES”. A informação que recebi é de que o acordo havia sido feito no sentido de que

constasse a seguinte expressão: “dos recursos originários do Fundo de Amparo ao

Trabalhador”.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Tem razão V.Exa., Deputado Alberto

Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Parece-me os recursos seriam

desembolsados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e não pelo BNDES. Solicito que tal

correção seja feita.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Consulto os Srs. Parlamentares sobre se a

seguinte redação atende o que foi acordado:

 “O art. 83, inciso IV, letra 'a', do Substitutivo, passa a ter

a seguinte redação: 'desenvolvimento das micro, pequenas e

médias empresas, direta e indiretamente, com não menos de 30%

dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, como forma

de ampliar a oferta de postos de trabalho e fortalecer sua

capacidade de produção, desde que exista demanda habilitada'.”

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

Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Nobre Relator, Deputado Alberto Goldman e

demais colegas, penso que a redação mais precisa talvez não seja essa. Temos de dizer que

os recursos são destinados a financiamentos que tenham como origem... Não se trata de
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30% dos recursos do FAT em geral, porque o BNDES destina financiamentos que devem

ter como fonte o FAT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Estamos falando sobre o

fluxo do Fundo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sim, via BNDES, serão destinados recursos

com origem no FAT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – As aplicações anuais com

origem no FAT... Não se trata de fluxo novo.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Recursos originários do Fundo de

Amparo ao Trabalhador, provenientes de desembolso do BNDES.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputado Jorge Bittar, estou de acordo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, pela ordem.

A sugestão era que fosse 30% das transferências líquidas do FAT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Ricardo Barros,

não há dúvida quanto ao que foi acordado. Presidi a reunião na qual V.Exas.,

Parlamentares, acordaram com 30% dos financiamentos feitos no ano com recursos do

FAT. Aquilo que entrar como ingresso novo do FAT e o que gira em seu fundo seria

destinado às micro, pequenas e médias empresas. Isso foi acordado, mas o texto não

estava correto. Em minha opinião, a Assessoria deverá dispor de dez minutos para

preparar nova redação. Depois apreciaremos o texto. A Assessoria é competente e conhece

o assunto melhor do que os próprios Parlamentares. Assim, o texto proposto será

submetido a exame, se com isso concordar o Relator-Substituto, Deputado Pedro Novais.

Podemos discutir o próximo item.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, a fim de terminarmos a

votação da matéria, desejo contribuir com a discussão, pois parece-me que o acordo já

está quase fechado.

Submeto ao Relator ponderação referente à reserva de contingência. No texto, ao

invés de 2,5%, sugiro a destinação de 3% para a reserva de contingência. Tal proposta
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modifica a redação contida no material distribuído. Proponho também que permaneça a

destinação de 0,5% na lei. Ou seja, seriam 3% na proposta e 0,5% na lei. De acordo com o

que entendi em conversas com os nobres pares, pode ser objeto de acordo que o 0,5% não

seja considerado despesa primária para efeito da apuração do resultado fiscal.

Parece-me que tal proposta já foi debatida e acordada. Assim sendo, submeto-a à

ponderação do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Indago se o Sr. Relator deseja

se manifestar agora ou se prefere, antes, ouvir a ponderação do Líder do Governo.

Ouviremos o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, estava terminando de

propor redação mais palatável para o texto relativo à reserva de contingência. Por isso

desejo que V.Exa. repita o questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Estávamos debatendo a

questão das aplicações do FAT. A Assessoria está preparando texto nesse sentido.

O Deputado Milton Monti solicitou a palavra e sugeriu a alteração do texto no que

se refere ao superávit primário.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Não, Sr. Presidente, referi-me à reserva de

contingência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Desculpe-me. O superávit

primário está superado.

Solicito ao Deputado Milton Monti que repita sua proposta.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – O texto apresentado pelo Relator propõe

como alteração que, ao invés de 2,5% para a reserva de contingência, passemos para 3%,

mantido o 0,5% na lei. Apesar de o próprio Deputado Alberto Goldman ter considerado

confusa, a redação acrescenta que o 0,5% pode não ser considerado despesa primária

para efeito da apuração do resultado fiscal. Parece-me que, dessa forma, a redação ficará

mais adequada à sugestão de nossa Assessoria técnica. Admito que, da maneira como

estava, a redação era um pouco confusa.

De maneira resumida, as alterações são as seguintes: de 2,5% para 3% na

proposta, mantido o 0,5% na lei, melhorando um pouco a redação referente ao 0,5% na

lei. Era essa a proposta.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, desejo apenas esclarecer

um ponto e chamar a atenção da Assessoria.

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

Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Parece-me que, no total, os 2,5% podem

ser usados sem que se afete o superávit, e não apenas o 0,5%. Não é o 0,5% que foi

introduzido. Os 2,5% que ficarão sob a responsabilidade do Congresso Nacional podem ser

usados sem que o superávit seja afetado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – De acordo com o que

entendo, não.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Na proposta, não. Ela fala...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Ele está entendendo que,

como se trata de reserva, não afeta o superávit.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Não, afeta a reserva. Ele está excluindo do

superávit apenas 0,5%? Então, quando usarmos tal reserva para uma despesa primária,

como o aumento do salário mínimo, isso afetará o superávit? Teremos de cortar despesa

em outro lugar? Isso não pode ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Sérgio Miranda, o

0,5% a que o Deputado Milton Monti se referiu é aquele que não será usado, que

retornará como reserva. Parece-me que foi essa a sugestão do Deputado Milton Monti.

S.Exa. sugeriu que apenas aquilo que retornar como reserva não seja computado

para o superávit. É isso?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – A redação aqui sugerida é que o 0,5% não

seja considerado despesa primária para efeito da apuração do resultado fiscal. Essa é a

redação proposta.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – A explicação é que os 2,5% que vamos

utilizar já estão sendo considerados despesa. O 0,5% refere-se ao que ficará como reserva

na lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Isso foi entendido, Deputado

Sérgio Miranda?

O Relator deseja manifestar-se agora sobre essa questão?
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Passo a ler a redação proposta. Para isso,

solicito a atenção dos companheiros.

O item 3 do complemento passa a ter a seguinte redação:

“O art. 12 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:

‘A reserva de contingência será constituída, exclusivamente, com

recursos do orçamento fiscal, equivalendo a, no mínimo, 3% da

receita corrente líquida na proposta orçamentária e a meio por

cento na lei, podendo esse 0,5% não ser considerado como

despesa primária para efeito de apuração do resultado fiscal’.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Os Srs. Parlamentares têm

dúvidas quanto à redação proposta?

Parece-me que os Deputados Sérgio Miranda e Jorge Bittar já estão esclarecidos.

Tem a palavra o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Líder do PPB.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Sr. Presidente, causa-me

espécie o art. 12, que se refere à reserva de contingência. Ele especifica que essa reserva

será exclusiva com recursos do orçamento fiscal. Ora, o orçamento fiscal é composto,

quase a metade, da parte de seguridade social. Então, por que não o orçamento da

seguridade social participar com alguma parcela dessa reserva de contingência? Pode ser

até que a análise final dos números leve à conclusão de que isso seria palpável.

Poderemos até estar engessando quem está na elaboração desse documento para cumprir

essa exclusividade aqui.

Não tenho idéia se deve ser 0,5%, 1% ou 0,25% da parte de seguridade social, mas

a verdade é que o grande volume do Orçamento da União vem de orçamentos hoje

considerados seguridade social. Por que não estar eles dentro desse contexto, ainda mais

quando nós, numa reunião de Líderes, propusemos que aumentasse de 2,5% para 3%.

Gostaria de levantar essa questão e pedir à Assessoria que nos dê informações que

venham a melhorar o processo, para que o Relator chegue a uma conclusão.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a

reserva de contingência seja feita com recursos do Orçamento Fiscal. Essa reserva poderá

ser usada, conforme a necessidade, tanto na seguridade social como na parte fiscal.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. está satisfeito,

Deputado Márcio Reinaldo? (Pausa.)

Com a palavra o Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quanto à discussão que

está ocorrendo sobre a redação dessa matéria, apenas quero registrar aqui que o Governo

não apóia esse aumento da reserva de contingência. Essa é uma posição que já havíamos

manifestado na reunião de Líderes. Apenas quero que isso fique registrado, porque é uma

decisão unânime dos Líderes, mas o Governo não apóia essa matéria.

Gostaria de lembrar aos Srs. Líderes que teremos um ano muito apertado. Teremos,

no Orçamento de 2003, a redução de 1% da contribuição social sobre o lucro e a redução

de 2,5% na alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Física. Só essas reduções

representam 2,5 bilhões de reais, além do aumento da reserva de contingência que consta

neste relatório, que são mais 3 bilhões de reais.

Portanto, quero registrar a posição do Governo. É evidente que respeito a posição

dos Srs. Líderes, mas o Governo não concorda com essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Está registrado o zelo de

V.Exa.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.

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

ouvi com atenção as palavras do Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros. Gostaria

apenas de registrar que, em primeiro lugar, procuramos construir um consenso.

A proposta originalmente apresentada pelo PT e pelos partidos de oposição foi no

sentido de que já tratássemos do aumento do salário mínimo na Lei de Diretrizes

Orçamentárias. Por um lado, porque há consenso entre nós de que o salário mínimo tem

uma alcance social enorme e é algo que permite ativar mais a economia brasileira. Se eu

aumento o poder de compra dos trabalhadores, aumento as vendas no comércio, estimulo

a produção e contribuo para que o País saia da estagnação econômica que o caracteriza

neste momento. Por outro lado, entendíamos — e continuamos entendendo — que a

proposta que apresentamos é perfeitamente suportável no Orçamento de nosso País.

Afinal de contas, fizemos um esforço para aumentar o superávit primário.
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Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos contra a maneira como os fundamentos

da economia estão organizados neste momento. Eles são intrinsecamente instáveis. Se há

um efeito que se pode dizer grave na economia brasileira é o efeito da atual política

macroeconômica, que ao longo desses últimos anos nos tem levado à estagnação

econômica, a uma vulnerabilidade externa e a uma situação de instabilidade devido ao

montante das dívidas interna e externa e à maneira como ele se distribui ao longo do

tempo. Há um problema grave. Queremos mudar isso.

É evidente que os eleitores brasileiros tomarão esta decisão, se desejam ou não

alterar este estado de coisa. Nós, em nome até da responsabilidade que temos para com a

sociedade brasileira, para com a economia brasileira, entendemos que não devemos fazer

modificações, neste momento, na maneira como a economia está organizada. Esse é o

desejo do atual Governo.

Na verdade, se este Governo quisesse cumprir precisamente o receituário dos

economistas que defendem a política atual do Governo, ele teria que elevar o superávit

primário para 5%, que é o que os economistas ortodoxos, monetaristas, que defendem a

atual organização da economia brasileira, estão defendendo neste momento. Portanto,

concordamos com o aumento do superávit sem concordar com a política econômica, pelas

razões que expus anteriormente.

Contudo, fizemos um esforço. Aumentar o superávit significa reduzir a margem de

gastos sociais para emendas parlamentares e para investimentos. Fizemos isso por

iniciativa do Governo e com a nossa concordância. Ora, por que o Governo não deverá

aceitar que reservemos 2,5% das receitas líquidas do Orçamento, que significam algo em

torno de 5 bilhões de reais, para que este Congresso, responsavelmente, possa alocá-los

no reajuste, em valores reais, do salário mínimo e nas emendas parlamentares? Parece-me

muito mais razoável do que, no final do ano, sairmos remendando o Orçamento, fazendo

estimativas de receita, algumas reais, outras irreais, enfim, procurando retalhar o

Orçamento no sentido de cumprir os nossos objetivos políticos. Isso me parece ser

razoável.

Faço um apelo aos Parlamentares da base governista: que nos empenhemos para

que o Presidente Fernando Henrique sancione essa Lei de Diretrizes Orçamentárias,

porque essa é a vontade política do Congresso Nacional, que deseja que os objetivos
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sociais e os investimentos sejam cumpridos, com a preservação da austeridade fiscal e de

tudo aquilo que é importante para a economia e para a sociedade brasileira.

Esse é o registro que faço. Aproveito para fazer um apelo ao Deputado Ricardo

Barros. Entendo que S.Exa. aqui está cumprindo o seu papel de Líder do Governo, mas

peço que se associe aos Parlamentares, seja da base governista, seja da Oposição, no

sentido de que possamos alcançar esse objetivo que hoje foi acordado na Comissão de

Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria já está com a

discussão encerrada.

Parece-me que todos compreenderam claramente a leitura feita pelo Relator-

Substituto, Deputado Pedro Novais, sobre as erratas, as complementações e as alterações

até agora feitas.

Antes de passar à votação, concedo a palavra ao Deputado Pedro Novais. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Antônio Carlos Konder Reis, que vai pronunciar-se antes

do Deputado Pedro Novais.

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

Sr. Relator que considere a sugestão que desejo fazer.

O item 20 desse complemento ao substitutivo está assim redigido:

“Inclua-se o seguinte item no Anexo de Informações

Complementares: XXXIV – dotações, discriminadas por

programas e ações, destinadas às Regiões Integradas de

Desenvolvimento — RIDE conforme o disposto nas Leis

Complementares nºs 94, de 1998, 112, de 2001, e 113, de

2001”.

Eu pediria ao Sr. Relator que considerasse a inclusão da Lei nº 10.466, sancionada

pelo Presidente da República no dia 29 de maio último e que cria uma região integrada de

desenvolvimento, a Grande Fronteira do MERCOSUL.

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

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Desejo ouvir o Sr. Relator,

porque S.Exa. pode solicitar algum esclarecimento. A lei foi sancionada. O projeto é de

origem parlamentar e cria essa região integrada de desenvolvimento, a Grande Fronteira
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do MERCOSUL, que contempla os Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa., como sempre,

defendendo sua região.

Passo a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputado Antônio Carlos Konder Reis, estou

pedindo à Assessoria que modifique a redação, para que depois eu a submeta a V.Exa. e

ao Plenário. Se concordarem, desde já estará aceita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Precisamos da redação antes

de votar. Vamos votar, ressalvado o destaque.

Passo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha, que certamente vai defender a proposta

do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, porque também é Deputado do Sul do Brasil.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Não se trata da mesma defesa. Trata-se de um

questionamento que faço ao nobre Relator. Sei da dificuldade, em função de S.Exa. ser

substituto, mas é necessário que se faça.

No complemento ao substitutivo, procuramos e não encontramos...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Parece que já está respondido. Ao analisar, não

estávamos encontrando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Dr. Rosinha já

foi esclarecido.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – A preocupação do Deputado Dr. Rosinha é

com relação à correta interpretação da aplicação da Emenda Constitucional nº 29,

interpretação que foi ratificada pelo Tribunal de Contas da União. Isso já está incluído no

item 10, que diz: “Na execução das despesas a que se refere o inciso II deste artigo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. está com o braço

curto. (Risos.)

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – ...deverá ser observado o disposto na Decisão

nº 143, de 2002, do Tribunal de Contas da União.”

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

Márcio Reinaldo Moreira, do PPB de Minas Gerais, Líder do PPB nesta Comissão.
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O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Sr. Presidente, Sr. Relator, há

pouco fiz uma ponderação sobre a exclusividade de a reserva de contingência provir do

orçamento fiscal. O Nobre Relator, respondendo-me, disse que a Lei de Responsabilidade

Fiscal determina que só recursos fiscais componham a reserva de contingência.

Estou de posse da Lei de Responsabilidade Fiscal e gostaria de deixar minha

contribuição à Comissão e ao nobre Relator, lendo a redação efetiva. No capítulo Da Lei

Orçamentária Anual, o art. 5º, III, aduz o seguinte:

“Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização

e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao:

(...) b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos”.

Acredito que algum assessor deve ter dito para o nobre Relator que esses eventos

fiscais seriam os recursos fiscais, o que não é verdadeiro. Portanto, gostaria de deixar esta

minha opinião, em nome do PPB, como efetiva contribuição, porque creio que a forma

como está, “exclusivamente recurso fiscal”, é um possível engessamento das decisões que

teremos no Orçamento futuro.

Muito obrigado.

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

Ricardo Barros, Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quero apoiar a solicitação

do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, que pede para incluir no item 20 a Lei nº

10.466, de 29 de maio de 2002, junto às Leis Complementares nºs 94/98, 112/01 e

113/01. O Governo concorda com a inclusão dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pelo que entendi, o Sr.

Relator também concorda com a proposta do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, mas

S.Exa. ainda está elaborando o texto. Como vamos votar ressalvando o destaque, há

necessidade de que o Relator leia o texto, para que ele fique registrado e para que

possamos passar à votação.

Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputados Márcio Reinaldo Moreira e Sérgio

Miranda, chamo a atenção de V.Exas., que são os interessados no assunto. Submeto a

V.Exas. a seguinte modificação ao item 3: “O art. 12 do substitutivo passa a ter a seguinte

redação: ‘A reserva de contingência equivalerá a, no mínimo, 3% da receita corrente líquida

na proposta orçamentária e a 0,5% na lei”. O resto permanecerá conforme já foi

combinado.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Muito bem. Acho que isso

facilita muito. Para mim, está excelente.

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

Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Essa questão não pode ser decidida de

afogadilho, pois é complexa. Os recursos da seguridade social são vinculados à despesa da

seguridade social. Nos dois últimos períodos, quando adotamos essa concepção de que os

recursos da reserva de contingência, que têm liberdade de movimentação, eram

provenientes única e exclusivamente dos recursos do orçamento fiscal, nós o fizemos para

preservar o orçamento da seguridade social, que é vinculado. Se colocarmos que os

recursos que virão da seguridade social estarão destinados ao salário mínimo, sim,

concordo, despesas decorrentes na seguridade social. O Governo já tira 20% das

contribuições sociais para financiar o orçamento fiscal. Vai tirar mais, através da reserva

de contingência? Sinceramente, isso não é lógico.

Acho que essa formulação já era uma conquista da Comissão: preservar o

orçamento da seguridade social para gastos sociais, levando em conta que o Governo já

tira 20% através da DRU e, pela lógica, os recursos são vinculados.

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

Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Estive na reunião de Líderes e assisti ao

entendimento. Não houve uma redação naquele momento. Aceitaram-se os 3%. Então,

aproveitei a redação que existia com os 3%. Agora, o Deputado Márcio Reinaldo Moreira

pede essa modificação. Para mim, isso é meramente formal e nada tem a ver com o mérito.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Observem que qualquer coisa

que se tire dessa reserva de contingência que seja de origem “seguridade social” só poderá
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ser aplicada em seguridade social, ou seja, não estaremos inviabilizando talvez uma

rodovia ou outro projeto, pois terá que ser colocado dentro desse pacote, dentro dessa

cesta para isso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputado Márcio Reinaldo Moreira, isso já

está implícito. Os recursos da seguridade social são dirigidos para a seguridade social, e

os recursos fiscais são dirigidos para a área fiscal, podendo também ser utilizados na área

de seguridade. Portanto, acho que a redação está perfeita.

Ficamos, então, com a redação inicial?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. poderia ler a redação

inicial.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Vou repetir a redação inicial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes de V.Exa. falar, Sr.

Relator, o Deputado Jorge Bittar deseja fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Faço uma pequena observação, até porque,

mesmo que os recursos oriundos do orçamento fiscal sejam destinados ao salário mínimo,

na hora de se trabalhar o projeto de lei orçamentária, pode-se fazer substituição de fontes,

enfim, com fontes do orçamento fiscal sendo destinadas a outras áreas, de tal maneira

que se aloquem corretamente os recursos do orçamento fiscal e da seguridade. Parece-me

que essa linha nos dá a devida flexibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Passemos à leitura do

Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – A redação ficaria da seguinte forma:

“A reserva de contingência será constituída,

exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal, equivalendo a,

no mínimo, 3% da receita corrente líquida na proposta

orçamentária e a 0,5% na lei, podendo este 0,5% ser considerado

como despesa primária, para efeito de apuração do resultado

fiscal”.

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

Márcio Reinaldo Moreira.
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O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Continuo discordando dessa

linha. Estamos engessando, criando uma amarra e uma maneira de tirar recurso fiscal,

quando não se pode tirar, para talvez atender a um problema de seguridade. Essa é a

única leitura que pode haver. De qualquer maneira, isso vai criar uma dificuldade, se os

parâmetros o demonstrarem lá na frente, para quem estiver elaborando o Orçamento, seja

o Relator da Casa, seja o próprio Executivo, na remessa desse documento; ou até mesmo a

facilitação ao Presidente da República, para justificar o seu veto a esse artigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Márcio Reinaldo

Moreira faz as ponderações apenas pelo seu conhecimento técnico. V.Exa. diverge

tecnicamente da proposta do Relator, mas entendo que podemos evoluir com ela.

Estando tudo esclarecido, vamos colocar em votação a LDO.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, pergunto a V.Exa. qual o

procedimento, porque, pelo que entendi, li um complemento e uma errata, assinados pelo

Senador João Alberto. Posteriormente, os Líderes se reuniram e fizeram duas

modificações. Há ainda essa modificação do Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

Portanto, há três modificações. Pergunto a V.Exa. se vamos aprovar esses complementos,

destacando esses três itens, ou vamos aprovar com a nova redação acordada aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos colocar em votação o

parecer com as erratas, com as complementações apresentadas e as modificações

propostas pelo Colegiado de Líderes, alteradas aqui no plenário e acatadas por V.Exa., no

exercício da relatoria neste momento, ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Que possam surgir depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não, os destaques já foram

feitos. O que V.Exa. acabou de apresentar é um acordo, que será aprovado como está,

assinado por V.Exa.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Então, Sr. Presidente, para tranqüilidade

nossa, já li como ficaria o item 3, embora haja o protesto do nosso companheiro Deputado

Márcio Reinaldo Moreira. Vou ler novamente como ficará o item 13, que é do interesse do

Deputado Jorge Bittar.

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

para a leitura do item.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputado Jorge Bittar, seria esta a redação

dada ao item 13:

“O art. 83, IV, a, do substitutivo, passa a ter a seguinte

redação: ‘desenvolvimento das micro, pequenas e médias

empresas direta e indiretamente, com não menos de 30% dos

desembolsos dos recursos originários do Fundo de Amparo ao

Trabalhador, desde que exista demanda habilitada, como forma

de ampliar a oferta de postos de trabalho e fortalecer a sua

capacidade de produção’.”

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Está citado o BNDES? Esqueceram o BNDES,

não?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – “O art. 83, IV, a, do substitutivo, passa a ter a

seguinte redação: ‘desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas’.”

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Recursos do sistema BNDES, originalmente.

Portanto, tem que incluir “desembolsos do sistema BNDES”.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – E acho que, quanto aos recursos, deve

constar “recursos líquidos”, não? Deve ser levado em conta que são recursos líquidos do

Fundo de Amparo ao Trabalhador transferidos.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Mas não adianta você vir dizer isso no meu

pé de ouvido. Pedi para você fazer a redação. Você me traz esta, eu a leio, mas ela não

atende. S.Exa. está correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos fazer novamente.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Está havendo uma divergência aqui, pois não

estou sendo bem assessorado. Desculpem-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Quero fazer uma ponderação,

se me for permitido.

Deputado Jorge Bittar, V.Exa. tem lutado por isso. E eu, na qualidade de Deputado

— e trata-se de proposta que teve a acolhida de todos os Líderes, inclusive dos Líderes do

PFL e do PMDB —, fico preocupado, quando vejo um texto com uma condicionante. Esse

texto traz uma condicionante, que V.Exa. deve analisar com muito cuidado, porque
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habilitar é algo que não depende de quem se quer habilitar. Eu preferiria 20%, sem um

“desde”.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Posso mencionar a outra redação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sobre a questão do BNDES?

Para retomar a leitura, concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Item 13.

“O art. 83, IV, a, do substitutivo passa a ter a seguinte

redação: ‘desenvolvimento das micro, pequenas e médias

empresas, direta e indiretamente, com não menos de 30% dos

desembolsos dos recursos originários do Fundo de Amparo ao

Trabalhador, como forma de ampliar a oferta de postos de

trabalho e fortalecer sua capacidade de produção”.

Merece ser mencionado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – É pelo caput.

Ficou claro agora?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Já está mencionado.

A sugestão do Deputado Antônio Carlos Konder Reis ficaria assim:

“20)Inclua-se o seguinte item no Anexo de Informações

Complementares: ‘XXXIV – dotações, discriminadas por

programas e ações, destinados às Regiões Integradas de

Desenvolvimento — RIDE, conforme o disposto nas Leis

Complementares nºs 94, de 1998; 112, de 2001; e 113, de 2001,

e ao Programa Grande Fronteira do MERCOSUL, nos termos da

Lei nº 10.466, de 2002’.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Pergunto ao Deputado

Antônio Carlos Konder Reis se está satisfeito.

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

V.Exa. e ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. sempre traz propostas

que enriquecem a lei.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Passaremos à votação do

texto, ressalvados os destaques e acrescidas as erratas.

Em votação o parecer do Relator, com as alterações decorrentes das erratas e dos

complementos de parecer apresentados e ainda das modificações propostas pelo Colégio

de representantes de Líderes e aceitas pelo Relator substituto, Deputado Pedro Novais,

ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero registrar meu voto

contrário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Aprovado, contra os votos

dos Deputados Jorge Bittar, Gilmar Machado, Dr. Rosinha, Virgílio Guimarães, João

Magno, Carlito Merss, Sérgio Miranda, Tarcisio Zimmermann e da Deputada Telma de

Souza.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

Passaremos à apreciação dos destaques.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, quero fazer um

esclarecimento, porque pode parecer esdrúxulo o fato de nos havermos empenharmos

tanto em aprimorar a lei, mas votarmos contra.

Quero registrar que nosso voto é simbólico, por discordarmos das orientações

macroeconômicas que fundamentam o Orçamento e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. e sua bancada

colaboraram para a aprovação da matéria e têm o direito regimental de registrar a

divergência conceitual.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - 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 SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, vamos entrar agora na fase

de retirada dos destaques?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Exatamente.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Todos os destaques serão retirados, e os

aprovados pelo Relator... Essa é a função do acordo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O acordo seria no sentido de

retirar os destaques. É claro que se trata de um direito regimental do Parlamentar. Se

algum Deputado presente quiser insistir em algum destaque, teremos de votá-lo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Em nome do meu partido, na fase de

retirada dos meus destaques, quero fazer breve observação sobre a LDO.

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

V.Exa. Depois vou considerar retirados os destaques apresentados pelos Deputados

ausentes. Vou ter de mencionar os nomes, porque pode estar como nome do Deputado no

livro.

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda, para tratar da manutenção ou retirada

dos destaques por ele apresentados.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, nós, do PCdoB, vamos

retirar nossos destaques, em função do acordo aprovado, que levou em conta alguns

avanços na LDO, principalmente no que diz respeito ao salário mínimo, à saúde, aos

pontos focais.

Quero apenas ressaltar que nosso voto contrário à LDO, mesmo levando em conta

que esse instrumento no ciclo orçamentário tem sido aperfeiçoado constantemente nesses

anos, deve-se fundamentalmente ao superávit primário. Acatamos o acordo de inclusão na

lei orçamentária dos 3,75% do PIB, mas não aceitamos essa proposta. Que isso fique claro

em nome do PCdoB e do PSB.

Vou citar um dado, para que V.Exas. compreendam o absurdo dessa situação e as

amarras com que viverá o futuro Presidente. O Governo Federal aumentou sua receita

tributária, de 1999 a 2001, em 33%; os Estados e Municípios aumentaram em 24%. O

resultado primário do Governo Federal — prestem atenção — diminuiu de 1999 a 2001,

passando de 22 para 21 bilhões, enquanto o resultado dos Estados e Municípios

aumentou quase 400% — 396% —, passando de 2 para 10 bilhões.
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Exigiu-se um superávit de 3,75%. Os jornais de hoje comentam matérias de jornais

do exterior, no sentido de que, para dar garantia aos credores externos, o futuro

Presidente deveria fazer um superávit primário de 5%. Isso é uma loucura, Srs.

Deputados! Não existem condições objetivas para isso.

Conseguimos avanços. No último momento, o Relator, Senador João Alberto Souza,

aquiesceu a destaque nosso, que dá mais transparência para as emendas, para os gastos

de publicidade.

Então, marco essa posição sobre nosso voto geral.

Retiro todos os destaques.

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

Sérgio Miranda.

Retirados todos os destaques do Deputado Sérgio Miranda. V.Exa. não poderá fazer

a retirada de todos os destaques do PCdoB, mas, na ausência, como V.Exa. é sempre

seguido pelos seus liderados...

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

Jorge Bittar, Líder do PT.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Também abrimos mão de todos os destaques,

exceto de três, mais dois. Um diz respeito ao FUNDEF, outro a recursos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Qual o número dos

destaques?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Destaque nº 40, de autoria do Deputado

Tarcisio Zimmermann; Destaque nº 129, da Deputada Telma de Souza, e Destaque nº

256, de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Os outros são retirados?

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Parece-me que o Deputado Gilmar Machado

tem dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Gilmar Machado.

Pergunto à Deputada Telma de Souza se aceita a retirada dos outros. Faço a

pergunta também ao Deputado Tarcisio Zimmermann.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Todos aceitamos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Dr. Rosinha aceita

a retirada. (Pausa.) Não tem destaque.

Deputado Virgílio Guimarães, V.Exa. concorda com a retirada dos seus destaques?

(Pausa.) Não concorda? V.Exa. não tem destaque?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - No caso de V.Exa. está fácil.

(Risos.) Eu induzi V.Exa. ao erro.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, na semana de

apresentação de destaques estava no hospital, com pneumonia. Por isso, não tive nenhum

destaque. Pedi ao nosso Líder...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. é um dos Deputados

mais assíduos e não precisa se preocupar com isso.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Mandei inclusive justificativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. não se preocupe com

isso.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Estou hospitalizado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. é um dos Deputados

mais assíduos, dos mais atuantes.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Então, o nobre Deputando Jorge

Bittar fez os destaques para mim e eu gostaria de manter pelo menos um.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – S.Exa. já pediu. Deve ser o

mesmo. Vou ler para ver se é esse.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – As emendas são minhas, mas o

destaque, eu não estava aqui para apresentá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Se V.Exa. deseja, eu quero

saber somente o número.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Mesmo sendo o Deputado

Jorge Bittar.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Por um esforço de conciliação, os

destaques não são meus, então quem pode responder é o Deputado Bittar, mas eu

gostaria de manter o Destaque nº 260.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Eu acredito que o Deputado

Jorge Bittar concorda. Havendo a concordância do Deputado Jorge Bittar, vamos manter o

destaque que V.Exa. acaba de requerer.

Com a palavra o Deputado Gilmar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, seriam os Destaques nºs

221 e 289.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Os demais... O Deputado

Carlito Merss não tem destaque. Passemos à seqüência dos destaques.

Com a palavra o Deputado Agnelo Queiroz. (Pausa.) Ausente. Estão prejudicados

seus destaques.

Com a palavra o Deputado Airton Dipp. (Pausa.) Ausente. Prejudicados.

Com a palavra o Deputado Alexandre Cardoso. (Pausa.) Ausente. Prejudicados.

Com a palavra o Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) Ausente. Prejudicados.

Desculpem-me, o Deputado Aníbal Gomes está presente. Desculpe-me por ter

mencionado a ausência de V.Exa., pois V.Exa. está há muito tempo na reunião. V.Exa.

quer manter quais destaques? Basta mencionar o número.

O SR. DEPUTADO ANÍBAL GOMES – Sr. Presidente, acho que vou manter todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou consultar outro

Deputado, e logo volto a perguntar a V.Exa.

Com a palavra o Deputado Konder Reis para se manifestar sobre seus destaques.

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

da bancada de Santa Catarina, apresentei os Destaques nºs 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; e 232.

Vou retirar todos os destaques, mantendo apenas os Destaques nºs 11 e 8. Vou

mantê-los, Sr. Presidente, porque, de acordo com os critérios adotados pelo nobre Senador

João Alberto Souza, esses destaques deveriam ter sido aprovados. Foi um engano. Então

somente estes dois: o Destaque nº 8, referente à Emenda nº 220; e o Destaque nº 11,

referente à Emenda nº 223.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 – Sr. Presidente, não sei se ouvi mal, mas

me parece que V.Exa. tinha comunicado um acordo dos Líderes, depois de aprovadas as

correções feitas pelo Relator, no sentido de haver a retirada dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O acordo dos Líderes é no

sentido de orientarem a bancada quanto à redução do número de destaques. Os Líderes

não têm poder para retirar um direito que é do Deputado.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Pois não. Muito obrigado.

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

Claudio Cajado. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Clementino Coelho. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Danilo de Castro. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Eujácio Simões. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.) Embora seja dos mais

assíduos, não está presente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado João Almeida. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado João Coser. (Pausa.) Está prejudicado. A bancada do

Partido dos Trabalhadores retirou-o e S.Exa. está ausente, certamente, porque está no

acordo.

Com a palavra o Deputado João Grandão. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado João Ribeiro. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Jorge Khoury. S.Exa. tem elevado número de destaques.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Vou acompanhar os demais companheiros,

retirando praticamente todos, deixando apenas dois: os Destaques nºs 81 e 82.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Jorge Khoury

deixa apenas dois destaques.

Com a palavra o Deputado José Borba. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Lael Varella. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra a Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Márcio Reinaldo Moreira. O Deputado Márcio Reinaldo

participou do acordo e certamente ausentou-se porque quer retirar. (Pausa.) Ausente.

Prejudicado.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Olavo Calheiros. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Osmar Terra. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Paes Landim. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Senador Paulo Souto. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Pedro Chaves. S.Exa. tem três destaques. São os

Destaques nºs 229, 230 e 231.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Aguarde um minuto, Sr. Presidente, para

que eu os localize.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Voltarei depois a perguntar a

V.Exa.

Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. V.Exa. quer manter os destaques?

Voltarei a V.Exa. depois.

Ficam, então, os Deputados Pedro Fernandes e Ricardo Barros para depois.

Com a palavra o Senador Romero Jucá. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

Com a palavra o Senador Sérgio Machado. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

O Deputado Sérgio Miranda já retirou. O Deputado Zimmermann já retirou e

manteve o que interessou. Igualmente, a Deputada Telma de Souza, do PT, de Santos.

Com a palavra o Deputado Vicente Caropreso. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, dos três destaques

apresentados por mim, gostaria que fosse separado e votado o Destaque nº 230.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Apenas o Destaque nº 230?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Os Destaques nºs 229 e 230.

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

Faltam ainda o Deputado Ricardo Barros e Aníbal Gomes.

Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.

O Deputado Ricardo Barros não está na minha frente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - (Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Mantém todos os destaques?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Por enquanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Por enquanto. Poderá retirar

posteriormente. Certamente...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Todos retiraram todos os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não retiraram todos. Faço

um apelo ao Deputado Ricardo Barros para reduzir pelo menos a quantidade.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Siga o exemplo da Oposição para

ajudar o Governo a aprovar rapidamente; a Oposição reduziu seus destaques. A Oposição

está ajudando, Sr. Líder. Siga o exemplo da Oposição, que quer ajudar o Governo a

aprovar logo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou fazer uma proposta.

Temos representantes do PSDB, representantes do PFL, Deputado Jorge Khoury, que vai

apresentar por determinação do Líder, que teve de se ausentar; temos representantes do

PT, um dos presentes, e do PMDB. Faço uma consulta para simplificar nossa votação.

Votaremos por orientação de Liderança, sem verificação, valendo o peso dos partidos. Está

acordado?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Para a votação dos

destaques, precisamos ter uma forma de votar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim. Os que estiverem aqui e votaram...

Está resolvido.

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

Relator e do Plenário, para que acolha alguma coisa. Como foi feito, aliás, ano passado. Eu



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

121

pediria a atenção dos Líderes. Lembro-me bem de que, no ano passado, foi facultado a

cada um escolher um destaque, evidentemente dentro do razoável. Creio que esse mesmo

procedimento ajudaria muito. Quem sabe até em vez de votar, haver um acordo em torno

de tudo. Está aqui o Deputado Jorge Khoury que se lembra bem disso. Contemplaram-se

todos e se viabilizou a questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Desde que haja acordo. O

que nós acordaremos votar pela Liderança, e o Relator acolher alguns.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Claro, o que foi selecionado a essa

altura da noite, já estamos vendo aquilo que é viável. Ninguém está fazendo mais

discussão conceitual aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos começar discutindo os

destaques do Partido dos Trabalhadores.

Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado, para que S.Exa. defenda os

Destaques nºs 221 e 289.

O Sr. Relator, Deputado Pedro Novais, vai analisar a questão com os outros Líderes.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Nobre Relator, quanto ao Destaque nº

221, proponho uma emenda de redação, somente para acrescentar....

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

Relator ainda está muito sobrecarregado.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Ainda não tenho em mãos as cópias dos

destaques com os respectivos pareceres. Estou aguardando chegar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Estou tentando explicar. Fizemos aqui,

nobre Relator — inclusive V.Exa. dele participou —, um acordo de greve que possibilitou o

fim da greve das universidades federais, tanto dos técnicos quanto dos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Preciso fazer um registro na

ata para não prejudicar nenhum dos Srs. Deputados que estão colaborando. O Deputado

Jorge Bittar, o Deputado Jorge Khoury e os que mencionaram que estão retirando

destaques, entendo que não estão retirando os que foram atendidos, porque senão cairia.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim, mas eu já atendi...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Mesmo os atendidos

parcialmente.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já não foram atendidos, já não estavam

cortados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Se foi atendido parcialmente

e derrotado, passa a ser perdido, inclusive os que foram atendidos parcialmente. Então é

preciso esclarecer isso. Ninguém retirou o que foi atendido mesmo parcialmente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Mas o que eu estou apresentando foi

rejeitado. Por isso, estou tentando o diálogo. No Destaque nº 221, nobre Relator, tivemos o

acordo da greve, que possibilitou o final da greve nas universidades. Uma das propostas

que ficou acertada foi que haveria a reestruturação das carreiras de pessoal nas mesas de

negociação. E o que estou acrescentando ao texto que já existe, sobre a questão dos

reajustes, é apenas a expressão “reestruturação das carreiras de pessoal das

universidades”, porque senão estaremos desrespeitando um acordo que foi feito. Portanto,

que o orçamento possa contemplar a reestruturação das carreiras, porque é fundamental.

Fizemos um acordo, e esta Casa teve um papel primordial — o Presidente se lembra

desse fato —, que possibilitou o final da greve das universidades. Proponho unicamente

acrescentar-se a expressão “reestruturação das carreiras de pessoal das universidades”.

Se isso não constar da LDO, o Orçamento não poderá contemplar.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Estou disposto a estudar o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. poderá passar a

propor o segundo destaque, enquanto o Relator, com a Assessoria, analisa o primeiro.

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

palavra pela ordem.

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

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - V.Exa. informou à

Comissão que aqueles requerimentos de destaques referentes a emendas parcialmente

atendidas, se retirados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não é emenda, Deputado. O

que eu disse é que os Deputados apresentaram requerimento de destaque. S.Exas. não

podem retirar um destaque que já foi atendido pelo Relator. Então, como todos disseram

que...
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Eu tenho uma série de

destaques que já foram atendidos parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Então, esses V.Exa. não

retirou?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Retirei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não quer atendimento

parcial?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Eu quero o atendimento

parcial, por isso eu retirei o destaque. No parecer do Relator já está, Sr. Presidente, que a

emenda foi atendida parcialmente.

(Não identificado) – Então ele retirou. Está correto.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Pois é, mas....

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Mas, se foi atendido

parcialmente pelo Relator, o meu destaque só poderia ser para restabelecer a integridade

da emenda. Ela já foi atendida parcialmente.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, veja se eu entendi

bem: se o destaque foi retirado, permanece o que o Relator colocou no seu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Se o Relator...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Agora, se o destaque foi mantido, e foi

derrotado, aí não fica nada. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não, o Relator atendeu a

alguns destaques. Então, os destaques a que ele atendeu não podem ser retirados nem

votados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Os que ele atendeu, não

podem ser retirados.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sim, nós apenas retiramos de votação

agora. Retiramos de votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Mas manteve o destaque.

Vou votar em bloco.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Ele está mantido, Presidente. Apenas

não pedimos que tenha uma votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou logo fazer a votação para

evitar qualquer dúvida.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, gostaria que V.Exa.

nos explicasse, para que tenhamos o entendimento, porque a dúvida parece ser a mesma.

O que entendo é o seguinte: todos os destaques estão mantidos para que sejam votados

em globo — os acolhidos parcialmente, os rejeitados, etc.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos votar em globo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Em globo. Agora há alguns pedidos

para que haja uma votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Para evitar essa dúvida, vou

colocar em votação agora os destaques atendidos integralmente. Depois, os destaques

atendidos parcialmente. Esses não são retirados. Então, em votação os destaques

atendidos pelo Relator. Vou dizer quais. Vou reler para V.Exa.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Desculpe, eu continuo sem entender.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou ler para V.Exa. a

relação...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – O destaque atendido parcialmente, eu

não posso votar em separado para melhorá-lo? Não posso? Claro que posso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. não pode retirar o

destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Retirar, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Vou ler destaque por

destaque. Quero dizer a V.Exas. o seguinte: se alguém questionar a ausência de um dos

autores dos destaques atendidos, o destaque será prejudicado. Portanto, vou ler o nome

do autor do destaque.

Autor do destaque: Deputado Giovanni Queiroz. Destaque nº 324. (Pausa.)

Aprovado.

Destaque nº 326, também do Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.) Aprovado.
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Destaque nº 311, do Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) Aprovado.

Destaque nº 312. (Pausa.) Aprovado.

Destaque nº 313. (Pausa.) Aprovado.

Destaque nº 314. (Pausa.) Aprovado.

Destaque nº 315. (Pausa.) Aprovado.

Destaque nº 316. (Pausa.) Aprovado.

Destaque nº 317. (Pausa.) Aprovado.

Esses são os destaques do Senador Jonas Pinheiro.

Destaque nº 135, do Deputado Lael Varella. (Pausa.) Aprovado.

Portanto, esses são os destaques do Deputado Lael Varella.

Destaques aprovados.

Em votação os destaques aprovados que acabei de ler.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. Em votação

no Senado Federal.

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

os destaques ao anexo de metas.

Vamos agora aos destaques aprovados parcialmente.

Destaques do Deputado Antônio Carlos Konder Reis aprovados parcialmente:

Destaques nºs 9; 10; 12; 14.

Destaques do Deputado Giovanni Queiroz: Destaque nº 53.

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

permissão para interromper. Para mim, consta do avulso a aprovação parcial do Destaque

nº 7.

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

verificar. Pode haver algum problema quanto à cópia, pois a que tenho não está

numerada.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Não, é tudo meta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Aqui são apenas os de meta.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O de nº 7 não é de meta.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – É, Sr. Presidente. Está no

avulso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Então V.Exa. será

esclarecido.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – São os de nºs 7, 16, 17,

18 e 19.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. tem cópia?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Está no avulso como

aprovado parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não sei que tipo de cópia tem

V.Exa. A cópia que tenho em mãos diz página 1 de 41.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Mas estes são de meta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não. O de nº 7, do Deputado

Antônio Carlos Konder Reis, só tem um. Está aqui: Corredor MERCOSUL. Melhoramentos

na infra-estrutura do Porto de Itajaí, Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – É a página 1 de 28.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Foi aprovada parcialmente a

emenda, nos termos do substitutivo, e rejeitado o destaque.

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

Myrna está tendo a bondade de me informar que V.Exa. está lendo o parecer ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Exatamente.

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

há também um engano, incluindo os nºs 9, 10 – que V.Exa. leu —, 11, 12, 13 e 14, porque

esses também foram aprovados parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Mas eu li os aprovados

parcialmente. Vou ler todos os de sua autoria.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Pois não. Ficarei grato a

V.Exa.

O primeiro é o de nº 7, Sr. Presidente, que diz respeito à Emenda nº 219.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou ler todos os destaques de

V.Exa.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Destaque nº 5.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Destaque nº 6.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Destaque nº 7.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – A emenda foi aprovada

parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – E o destaque rejeitado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Rejeitado. Está certo

V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Destaque nº 8.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Mesma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Rejeitado.

Destaque nº 9.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Não; o Destaque nº 8 foi

aceito, Sr. Presidente. A Assessoria fez a retificação porque essa dotação consta do PPA e

do Orçamento de 2002, de acordo com os critérios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pergunto ao Sr. Relator se

mantém a rejeição do Destaque nº 8, segundo o texto que tenho em mãos, ou se houve

alguma alteração.

Enquanto o Relator examina, Deputado, vamos ao Destaque nº 9.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Destaque nº 9. A emenda

foi aprovada parcialmente e o destaque foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O destaque foi aprovado

parcialmente. A emenda e o destaque foram aprovados parcialmente.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Então, são dois critérios,

Sr. Presidente, porque o Destaque nº 10 foi aprovado parcialmente — é a Emenda nº 222.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado, o Destaque nº 9 é

da Emenda nº 221.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Exatamente. A emenda foi

aprovada parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – E o destaque também foi

aprovado parcialmente; os dois. V.Exa. pleiteou o aumento, e certamente o teve.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Então, o de nº 7 também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não no montante pedido.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Então o de nº 7, do Porto

de Itajaí, também tem de ser considerado aprovado parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O de nº 7 foi rejeitado. É o

que está escrito no relatório. A emenda foi aprovada parcialmente; o destaque, não.

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

dificuldade que estamos atravessando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há problema.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Se a emenda foi aprovada

parcialmente, já estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Agradeço a V.Exa. pela

compreensão.

Destaque nº 10, Emenda nº 222. A emenda foi aprovada parcialmente nos termos

do substitutivo. Igualmente, o destaque foi aprovado parcialmente nos termos do

substitutivo.

Destaque nº 11, Emenda nº 223. Rejeitada a emenda; rejeitado o destaque.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Destaque nº 12, Emenda nº

224. A emenda foi aprovada parcialmente nos termos do substitutivo. Destaque aprovado

parcialmente nos termos do substitutivo.

Destaque nº 13, Emenda nº 225. Aprovada parcialmente nos termos do

substitutivo. Destaque rejeitado. Trata-se do Corredor MERCOSUL.

Destaque nº 14, Emenda nº 226. A emenda foi aprovada parcialmente nos termos

do substitutivo. Destaque aprovado parcialmente nos termos do substitutivo.

Destaque nº 15, Emenda nº 227. Rejeitada a emenda; rejeitado o destaque.
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Destaque nº 16, Emenda nº 228. Recuperação das instalações do Porto de Laguna.

Rejeitado o destaque e aprovada a emenda parcialmente nos termos do substitutivo.

 Destaque nº 17, Emenda nº 230. Melhoramento da aplicação de infra-estrutura do

Porto de São Francisco do Sul. A emenda foi aprovada parcialmente; destaque rejeitado.

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

que interrompa V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pois não.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – A Emenda nº 229, que

cuida do Porto de Imbituba, foi aprovada parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Emenda nº 229 trata de

qual destaque, Deputado?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Do Destaque nº 17.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – No meu texto, no Destaque

nº 17 aparece a Emenda nº 230.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Emenda nº 230 é o

Destaque nº 18.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. deve estar com razão,

porque, na seqüência, o Destaque nº 18 é a Emenda nº 229.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Repete a nº 230, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Dois dois nove. V.Exa. está

certo. É um erro de impressão.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Já registro para que a

Assessoria corrija.

Destaque nº 17, Emenda nº 229, referente ao Corredor MERCOSUL.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Foi aprovada

parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Quero que a Assessoria me

informe qual é a Emenda nº 229, pois precisamos ter essa informação.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – É a obra do Porto de

Imbituba; pode verificar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não é Corredor MERCOSUL?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – É corredor MERCOSUL,

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Mas aqui tem Corredor

MERCOSUL. Está errado. Não fala em Porto de Imbituba.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Está faltando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Temos que corrigir.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Mas a emenda foi

certinha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Emenda nº 229, só para

que fique bem claro para a Assessoria e para o registro taquigráfico, de autoria do

Deputado Antônio Carlos Konder Reis, trata do Corredor MERCOSUL — realização de obra

de infra-estrutura portuária no Porto de Imbituba, Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Emenda nº 229 foi

aprovada parcialmente e o Destaque nº 17, que sobre ela incidiu, foi rejeitado.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Destaque nº 18, Emenda nº

230.

Corredor MERCOSUL. Melhoramento e ampliação da infra-estrutura do Porto de

São Francisco do Sul/SC.

Emenda aprovada parcialmente.

Destaque rejeitado.

Destaque nº 19.

Construção e ampliação de bens imóveis das instituições federais de educação

profissional.

Emenda aprovada parcialmente nos termos do substitutivo.

Destaque rejeitado.
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O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – As demais emendas, Sr.

Presidente, foram rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – As demais emendas de

destaques foram rejeitadas.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Foram rejeitados:

Destaque nº 20, Emenda nº 1.008; Destaque nº 21, Emenda nº 1.011; Destaque nº 22,

Emenda nº 1.012; Destaque nº 23, Emenda nº 1.013; Destaque nº 21, Emenda nº 1.013,

e Destaque nº 232, Emenda nº 121.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Podemos considerar

acordados os destaques de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Só ficaram para ser

votados os Destaques nºs 11, da Emenda nº 223, e 8, da Emenda nº 220.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Então, podemos votar em

bloco.

Vou ler os destaques aprovados parcialmente.

Já li todos os destaques de autoria do Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

Passo a ler os destaques de autoria do Deputado Giovanni Queiroz: nº 53, aprovado

parcialmente; nº 54, aprovado parcialmente.

Destaque nº 148, de autoria do Deputado Gonzaga Patriota, aprovado parcialmente.

Destaque nº 225, de autoria do Deputado João Coser, aprovado parcialmente.

Destaque nº 140, de autoria do Deputado João Grandão, aprovado parcialmente

pelo substitutivo.

Destaque nº 116, de autoria do Deputado João Ribeiro, aprovado parcialmente pelo

substitutivo.

Destaque nº 99, de autoria do Deputado Jorge Khoury. Construção dos trechos

rodoviários: Corredor São Francisco — BR-235; Juazeiro — divisa da Bahia e Sergipe.

Destaque aprovado parcialmente nos termos do substitutivo.

Destaques de autoria da Deputada Laura Carneiro: nº 3, aprovado parcialmente, e

aprovada parcialmente a emenda; nº 4, aprovado parcialmente, e aprovada parcialmente a

emenda.
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Destaque nº 284, de autoria da Deputada Lúcia Vânia, aprovado parcialmente, e

aprovada parcialmente a emenda.

Destaques de autoria do Deputado Márcio Reinaldo Moreira: nº 207, aprovado

parcialmente, e aprovada parcialmente a emenda; nº 210, aprovado parcialmente, e

aprovada parcialmente a emenda.

Destaque nº 37, de autoria do Deputado Osmar Terra, aprovado parcialmente, e

aprovada parcialmente a emenda.

Destaque nº 143, de autoria do Deputado Paes Landim, aprovado parcialmente, e

aprovada parcialmente a emenda.

Destaques de autoria do Senador Romero Jucá: nº 32, aprovado parcialmente nos

termos do substitutivo, e emenda aprovada nos termos do substitutivo; nº 33, aprovados

parcialmente nos termos do substitutivo a emenda e o destaque.

Colocarei em votação os destaques que acabei de ler, aprovados parcialmente, na

forma do substitutivo, ao anexo de metas.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovados.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovados.

Votaremos os destaques prejudicados.

Destaques de autoria do Deputado Giovanni Queiroz: nºs 325, 328, 329, 330, 331,

332.

Declarados prejudicados, não há necessidade de votação.

Veremos os destaques aprovados parcialmente ao texto e seus anexos.

 Deputado Aníbal Gomes: Destaque nº 180, aprovado no termo do substitutivo.

Deputado Clementino Coelho: Destaque nº 241.

Deputado Eujácio Simões: Destaque nº 140.

Deputado Giovanni Queiroz: Destaques nºs 58, 65, 66, 69.

Deputado João Ribeiro: Destaque nº 121.

Deputado Jorge Bittar: Destaque nº 246.
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Deputada Lúcia Vânia: Destaque nº 278.

Deputado Márcio Reinaldo Moreira: Destaques nºs 213 e 216.

Senador Sérgio Machado: Destaque nº 184.

Deputado Sérgio Miranda: Destaques nºs. 297, 308 e 309.

Deputada Telma de Souza: Destaque nº 192.

Colocaremos em votação esses destaques que acabei de ler.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovados.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovados.

Destaques aprovados parcialmente ao texto da lei e seus anexos.

Deputado Airton Dipp: Destaque nº 76.

Deputado Aníbal Gomes: Destaque nº 175.

Deputado Antônio Carlos Konder Reis: Destaque nº 24.

Deputado Giovanni Queiroz: Destaques nºs 68 e 75.

Deputado Márcio Reinaldo Moreira: Destaque nº 211.

Deputado Ricardo Barros: Destaques nºs 264, 265 e 272.

Senador Sérgio Machado: Destaque nº 190.

Deputado Sérgio Miranda: Destaque nº 298.

Destaques ao texto aprovado parcialmente pelos autores que acabei de ler.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovados.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovados.

Conforme combinado, votaremos, por voto de Liderança, os que foram pinçados

pelos Deputados presentes, que são quatorze.

O Deputado Ricardo Barros tem alguns. V.Exa. os manterá?
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, vou retirar vários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. diz apenas o que quer

manter.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estou conversando com o

Deputado Sérgio Miranda sobre o Destaque nº 267.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Apenas o Destaque nº 267?

(Pausa.)

O Deputado Ricardo Barros retira todos os outros destaques.

Para votar há apenas doze destaques.

Peço ao Relator atenção, porque seu parecer e sua decisão são importantes.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, não tenho os destaques. Não

sei em que termos estão redigidos. Não tenho também os pareceres.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Estamos andando bem. Não

há por que ter pressa. Apesar de ser substituto, o Relator está fazendo um trabalho

excepcional.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, teremos de buscar algo

para o debate, a fim de podermos trabalhar mais tranqüilos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não sei se há disponibilidade

orçamentária para isso. (Risos.) Acredito que terminaremos dentro de mais ou menos

trinta minutos.

Começaremos ouvindo o Deputado Gilmar Machado, para que S.Exa. tente

convencer o Relator da possibilidade de atender os Destaques nºs 221 e 289.

Concedo a palavra ao Relator e ao Deputado Gilmar Machado, e nós seremos

assistentes.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Eu queria fazer uma ponderação, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra, para uma

questão de ordem, ao Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Gostaria de fazer uma ponderação ao

Deputado Gilmar Machado sobre essa questão. A preocupação é que temos uma série de

limites estabelecidos. Estabelecemos o superávit primário, volumes de investimentos. E na
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medida em que acrescentamos mais elementos de metas, não temos a convicção de que

isso daqui feche no final. Pode ser uma predisposição, uma disposição correta, mas se

ampliarmos as metas, que evidentemente seriam desejadas por todos, não teremos

margem para aquele volume mínimo de investimentos que desejamos para o País. E já é

um volume de investimento muito pequeno para um país das necessidades e das

dimensões do Brasil.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não estamos propondo alterar a meta.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Aquela proposta de V.Exa. acaba

tocando na meta.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não. Não estou propondo meta. Minha

proposta refere-se a acordo feito na LDO sobre reestruturação das carreiras do pessoal

das universidades: algumas estão deixando de existir; outras, sendo recriadas. E temos de

garantir que haja algumas elevações. Já está na mesa de negociação. Não tem como o

Orçamento vir com esse recurso, se isso não for previsto. É a única coisa que estou

reivindicando. Agora, se vai haver dinheiro ou não, depende do Orçamento do MEC. Esta a

minha proposta. Apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. está propondo uma

demonstração de vontade política.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – É só um acréscimo da expressão

“reestruturação das carreiras do pessoal das universidades”, que foi um acordo que

fizemos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Enquanto o Relator não se

manifesta, lembro aos Deputados, conforme acordado, logo após a votação da LDO, que

votaremos também alguns créditos. Também estão de acordo? (Pausa.)

Não votaremos nada polêmico, mas é necessária a presença dos Srs. Parlamentares.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Nobre Relator, este o apelo que faço.

Podem dizer: “Ah, mas já está colocado”. Mas tivemos problema, no ano passado, durante

a greve, porque essa mesma resolução, que está na LDO anterior, não foi aplicada. Então,

estou pedindo que se acrescente esse item.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Quero responder ao Deputado Gilmar

Machado com o art. 77, já aprovado, que prevê o que S.Exa. pretende quando diz:
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“remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreira”.

É o mesmo que reestruturação de carreira. O que S.Exa. pretende já está contemplado

aqui.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Relator, esse é o mesmo texto que

veio do ano passado. Na greve, não tinha como acertar, porque não constava

especificamente a questão das universidades. Quando chegar o Orçamento, vão dizer que

esse aí não se aplica às universidades. Foi o que aconteceu. Tanto é que não foi possível

no ano passado, porque não estava na LDO. Agora estamos pedindo, mais uma vez, que

eles não sejam enrolados. O Ministro Paulo Renato não fez ainda a reestruturação porque

não consta. Se não consta, S.Exa. não vai fazer.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Bom, há essa história de fazer ou não fazer.

Isso não nos cabe examinar aqui. (Risos.) Estou dizendo que o que V.Exa. está

pretendendo já está contemplado no art. 77.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Na minha avaliação não está, e nós

estamos tendo problema. Qual é o problema do acréscimo?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – V.Exa. pode me explicar por que não está? O

que V.Exa. pretende é o que está dito aqui: “Tal aumento diz respeito a concurso,

particularmente a preenchimento de cargos vários nas carreiras de docentes e técnicos de

administração federal, assim como o realinhamento e a reestruturação de carreiras do

serviço público”.

Isso é genérico, não fala em universidade. É genérico tanto quanto está na lei.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não. Continua lendo, nobre Relator, a

emenda. Eu tenho de fundamentar.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – “Reestruturação de carreira de servidor,

especialmente do pessoal de instituição de ensino referido.”

Tudo bem. Já está escrito aqui. Apenas não há essa expressão “especialmente de

pessoal de ensino acima referido”. É isso que V.Exa. quer que eu coloque?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Claro! Senão não podemos fazer, e as

mesas de negociações estão paralisadas.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Como não!

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Como não, nobre Relator!
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Especialmente é apenas um destaque. As

palavras valem pela sua acepção no dicionário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Reestruturação? Já está no dispositivo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Se V.Exa. explicar isso ao Ministro Paulo

Renato, eu fico tranqüilo.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Não, eu não posso obrigar o Ministro Paulo

Renato a fazer o que não quer.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Mas S.Exa. não faz porque não tem,

Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Não é porque não tem. Se S.Exa. não faz

porque não quer, porque esse dispositivo aqui já está mencionando. Mas V.Exa. quer que

coloque especialmente isso. Eu incluo. É uma redundância, mas posso atender.

Peço à Assessoria que faça a inclusão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Passamos à votação do

destaque acatado parcialmente, na forma do Relator. É o de nº 221. Eu queria que o

Relator dissesse de que forma vai atender, para ficar gravado. Temos de votar de que

forma será acatado. Preciso deixar registrado na íntegra.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Estou aguardando a redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Na íntegra.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Vamos lá. Escreva a redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Quero ouvir como será

acatado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, para adiantar, como

V.Exa. já achou esse, vou retirar o de nº 289 para colaborar e vou defender um do

Deputado Jorge Bittar, sobre o FUNDEF. E aí seguiremos para a próxima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Então, V.Exa. retira o 289?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sim.

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

Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – O que quero é contribuir.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos votar o Destaque nº

221. Antes, preciso saber como será votado. (Pausa.)

Leitura do Relator. Atendimento parcial do 221.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – O dispositivo ficaria assim:

 “Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II,

da Constituição Federal, atendido o inciso I do mesmo

dispositivo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer

vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos,

empregos e funções, alterações de estrutura de carreira, bem

como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, em

especial do pessoal das instituições federais de ensino,

constantes do anexo específico da Lei Orçamentária, observado o

disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 101, de 2000”.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Líder do

Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço ao Relator que repita

a leitura, porque o som está muito baixo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou tentar resumir.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – O Relator falou muito longe do microfone.

Desculpe, mas gostaria que V.Exa. repetisse, porque não temos o texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Está escrito mais ou menos o

seguinte: “Não será servido lanche para todos os presentes, em especial para a bancada do

Partido dos Trabalhadores”. É exatamente o que está escrito. É conjunto contido. Não há

nenhuma novidade. O Deputado Gilmar Machado quer fazer uma explicação política, que

representa muito bem a categoria.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Por favor, eu gostaria de ouvir o texto.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Vamos lê-lo:

“Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II,

da Constituição Federal, atendido o inciso I do mesmo

dispositivo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer
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vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos,

empregos e funções, alterações de estrutura de carreira, bem

como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, em

especial do pessoal...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O que ele leu até agora era o

texto original, agora é o novo.

 O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS -

...das instituições federais de ensino, constantes do anexo

específico da Lei Orçamentária, observado o disposto no art. 71

da Lei Complementar nº 101, de 2000.”

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Art. 70?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Art. 71 da Lei Complementar nº 101, de

2000. O art. 71 é o que limita as despesas com pessoal. Quer que eu leia o art. 71?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – É autorizativo, Deputado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou apenas refletindo sobre sua

concessão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Se o Ministro do Governo que V.Exa.

representa quiser acolher, ele já tem a permissão da LDO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Ministro do novo Governo,

a LDO do novo Governo. Acordado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em votação na Câmara dos

Deputados. O Destaque nº 221 foi atendido na forma proposta pelo Relator.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não, a Lei de Diretrizes Orçamentárias

vale para o atual Governo enviar o projeto para cá. Ficaria muito satisfeito se o atual

Governo tivesse a sensibilidade para fazer o que V.Exa. ensinou e para consultar o futuro

Governo também. Mas a LDO, infelizmente, ainda serve de orientação para o Ministro, que

o Ricardo Barros representa, enviar para cá o projeto. Mas ficaria feliz se ele tivesse essa

sensibilidade.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O cronograma não permite

que o atual Governo consulte o futuro Governo, porque as eleições somente serão decidas

no fim de outubro, mas o Congresso, a Comissão de Orçamento, poderá fazê-lo.

Em votação na Câmara o Destaque nº 221, atendido parcialmente, conforme o texto

do Relator.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

Passemos agora aos Destaques nºs 8 e 11, de autoria do Deputado Antônio Carlos

Konder Reis. Comecemos pelo nº 8, ou pelo nº 11, a critério de V.Exa.

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

nº 8 diz respeito à Emenda nº 220. Essa emenda está assim redigida:

“Acrescente-se nas metas proteção e recuperação de

corpos d´água, recuperação e manejo de bacias hidrográficas e

rios, Vertente Atlântica, litoral de Santa Catarina”.

Quando o Sr. Relator leu o seu parecer e depois, quando o procurei, ele disse que ia

acolher para figurarem no Anexo das Prioridades as emendas que dissessem respeito a

dotações inscritas no PPA e no Orçamento em vigor. Foi o Sr. Relator, Senador João

Alberto Souza.

Este destaque diz respeito à Emenda nº 220.

Está no Orçamento deste ano:

“Construção e recuperação de obras de infra-estrutura

hídrica, fortalecimento da infra-estrutura hídrica em Municípios

do Estado de Santa Catarina”.

Emenda coletiva da bancada catarinense também está aqui, mas não estou vendo o

número. O importante é a emenda em si:

“Construção e recuperação de obras de infra-estrutura

hídrica, fortalecimento da infra-estrutura hídrica em Municípios

do Estado de Santa Catarina”.
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Obedecido o critério, minha Assessoria, apenas por um lapso, alterou um pouco a

redação, mas acabei de ler a emenda:

“Construção e recuperação de obra de infra-estrutura hídrica,

fortalecimento da infra-estrutura hídrica em Municípios do Estado

de Santa Catarina”.

O Orçamento em vigor:

“Construção e recuperação de obra de infra-estrutura

hídrica, fortalecimento da infra-estrutura hídrica em Municípios

do Estado de Santa Catarina”.

A Emenda nº 220, para a qual pedi destaque, diz:

“Proteção e recuperação de corpos d’água, recuperação e

manejo de bacias hidrográficas e rios, Vertente Atlântica, litoral

de Santa Catarina”.

Sr. Presidente, concordo que seja mantida a redação do Orçamento, mas não posso

me conformar com a rejeição, uma vez que a emenda tem o mesmo objetivo da que foi

apresentada pela bancada, aprovada e contemplada no Orçamento de 2002.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Deputado Konder Reis, a informação é da

Assessoria, e estou tendente a adotá-la. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 5º, § 5º:

“A Lei Orçamentária Anual não consignará dotação para

investimento com duração superior a um exercício financeiro que

não esteja previsto no Plano Plurianual, ou em lei que autorize

sua inclusão”.

Os dois destaques apresentados por V.Exa. se referem a inclusões que não foram

feitas, que não estão no Orçamento, nem foram feitas em lei específica. Portanto, não

podemos determinar na Lei de Diretrizes Orçamentárias que a próxima Lei Orçamentária

os adote. Essa foi a razão da rejeição, que estou tendente a adotar.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Em relação à Emenda nº

220, devo dizer a V.Exa. que a posição da Assessoria, que eu já conhecia, é radical. Eles

estão apenas discordando porque a minha emenda não reproduz ipsis litteris a emenda
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apresentada pela bancada ao Orçamento de 2002, e figura no Orçamento essa dotação.

Mas eu me conformo.

 A outra para a qual pedi destaque é a Emenda nº 223, que busca incluir no Anexo

de Metas a BR-470, duplicação do trecho Navegantes—Blumenau—Indaial. Essa rodovia,

Sr. Relator, atende ao povo do Vale do Itajaí, e começou a ser construída com a sigla BR-

050, pelo Governador Celso Ramos, por volta de 1960. Eu era Deputado Federal e

apresentei projeto de lei abrindo crédito especial de 500 mil cruzeiros para ajudar o

esforço do Estado. Depois, a estrada foi incluída, em função do projeto que apresentei, no

Plano Rodoviário Nacional. É uma calamidade a situação do trecho que atende ao

aeroporto da região, que está em Navegantes, atende ao Porto de Itajaí e todo o Parque

Industrial de Blumenau, Gaspar, Indaial, até Rio do Sul.

A emenda que apresentamos ao Orçamento de 2002, Sr. Relator, está assim

redigida: “Adequação de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL no Estado de Santa

Catarina — BR-470 e BR-280”.

Deploravelmente, no Orçamento figuram duas dotações. Essa emenda foi

desdobrada.

A primeira dotação diz: "Adequação de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL,

BR-280".

Quanto à BR também fiz uma emenda, que foi aprovada.

No que tange à BR-470, o Orçamento cometeu um engano. A redação é a seguinte:

"Adequação de trecho rodoviário no Corredor MERCOSUL, no Estado de Santa Catarina".

Não foi incluída a sigla da rodovia.

Tanto tenho razão que a BR-280 foi atendida. Se a Assessoria se atém apenas a

uma interpretação — se assim posso me expressar — literal, tanto as obras de infra-

estrutura hídricas como a relativa à BR-470 foram objeto de emendas e constam do

Orçamento.

São essas as razões que apresento a V.Exa. Inclusive, se concordar, retiro o

Destaque nº 8, Emenda nº 220, e faço um apelo a V.Exa. para manter o Destaque nº 11,

Emenda nº 223.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado Antônio Carlos Konder Reis, eu me

louvo na Assessoria. A informação é de que a BR-470, da forma como está prevista, não

consta do PPA.

V.Exa. mencionou a BR-480?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - V.Exa. é o Relator da LDO,

e o Senador João Alberto me disse que acolheria as emendas desde que a dotação

constasse do PPA ou do Orçamento em vigor. Foi por isso que S.Exa. aceitou a emenda

que inclui a BR-280.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Mas a informação é de que com este subtítulo

não consta do Orçamento. Então, é por isso que S.Exa. não acolheu.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Li a emenda que

apresentamos, onde está a BR-470!

Na dotação que consta do Orçamento, V.Exa. tem razão. A redação é a seguinte:

"Adequação de trechos rodoviários no Corredor MERCOSUL”.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É essa a diferença.

Havendo esse obstáculo técnico não posso mudar o que o parecer diz. Lamento.

Gostaria de atendê-lo, teria o máximo prazer, mas infelizmente não vejo como.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sou grato a V.Exa. pela

atenção e lamento o radicalismo da Assessoria. Mas ficarei vigilante daqui para a frente,

porque não sei se esse radicalismo é episódico ou permanente.

Obrigado, Sr. Relator.

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

Carlos Konder Reis. Consideramos que V.Exa. retira os dois destaques. (Pausa.)

São retirados os Destaques nºs 8 e 11, com a compreensão do Deputado Antônio

Carlos Konder Reis, que sempre está vigilante em relação às questões do seu Estado,

Santa Catarina.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Khoury, pelo PFL da Bahia, para

defender os Destaques nºs 81 e 82.

Peço ao Deputado Alberto Goldman que assuma a Presidência.
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O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Relator, gostaria de pedir a sua atenção

com relação ao Destaque nº 81, que trata do Programa PROÁGUA Infra-Estrutura. A ação

é obras de revitalização e recuperação do Rio São Francisco.

No Brasil, no ano passado, vivemos um momento de crise devido à falta de água

nos reservatórios, o que motivou o racionamento de energia no País. Toda a população

sofreu e continua sofrendo, visto que está pagando pelo prejuízo.

Por isso, Sr. Relator, a minha primeira solicitação é de que fosse atendida a nossa

proposta de meta para este ano: 10% do que está previsto no PPA para revitalização e

recuperação do Rio São Francisco, o que é de suma importância para o País. Queremos,

exatamente, a sua compreensão, porque nossa emenda que propõe 10% inicialmente foi

rejeitada e o que veio do PL foi apenas 1%, mantido logicamente pelo Relator. Imagine só

se for disponível apenas 1% por ano! Levar-se-ão cem anos para atingir a meta. Isso é

inconcebível.

O nosso pleito é de que a proposta de 10% para recuperação e revitalização do Rio

São Francisco seja atendida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado Jorge Khoury, gostaria de atendê-

lo, mas o problema é de onde tirar recursos.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Como?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - De onde tirar recursos?

Segundo os cálculos, não há recursos para ampliar o que veio do Executivo no que

diz respeito a essas duas metas.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Mas, Relator, 1% é um absurdo!

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Também acho, mas como aumentar para

10%?

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - É um problema crucial. Não estamos

propondo construir nada. Mas é preciso recuperar um bem natural.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Concordo, mas conforme as informações da

Assessoria não temos de onde tirar os recursos. E foi essa a razão que o Relator,

inicialmente, levou em conta para não atender as emendas de V.Exa.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Um por cento significa quanto?
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Foi um critério geral adotado pelo Relator:

rejeitar as emendas que pretenderam ampliação de metas, de ações ou subtítulos, já

previstos na proposta encaminhada pelo Poder Executivo.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Mas, Sr. Relator, entendo que o projeto

venha a esta Comissão exatamente para receber sugestões, para ser melhorado. É um

absurdo a meta de 1%. Se não houver condição de interferir, pelo menos, num percentual

dessa natureza...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Cada 1% representa 15 milhões, e 10%

seriam 150 milhões.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Então, vamos levar cem anos para terminar

a revitalização do rio. Esperamos que continue vivo até lá.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Talvez, no próximo ano, os valores sejam

maiores. Gostaria que V.Exa. entendesse que peguei o barco andando e não podia, neste

momento, gerar uma expectativa de recursos que não existem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - É o barco do São Francisco.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Vamos reduzir para trinta anos, quem sabe

ainda possamos ver o São Francisco revitalizado.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Quem sabe no próximo ano poderei dar as

mãos a V.Exa e tentaremos resolver isso.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - O Destaque nº 82 refere-se a obras

complementares na Hidrovia do São Francisco.

O PL veio com uma meta de 13%; nós solicitamos 30%. Para surpresa, não só foi

negado o nosso pedido como foi diminuída a meta para 10%.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – É uma distorção do processo orçamentário

brasileiro. Estava ouvindo, no início da reunião, a discussão sobre reserva de

contingência. É um absurdo que tenhamos de cascavilhar a proposta orçamentária do

Governo para encontrar recursos a fim de fazer emendas de Parlamentares.

Por isso, consegui, na Lei de Responsabilidade Fiscal, inserir a previsão de que a

reserva de contingência manteria recursos para atender as emendas. E o Poder Executivo

está tentando atender, mas de forma mínima. E assim não o fará de forma satisfatória.



                    CONGRESSO NACIONAL
        Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

146

O Relator não teria recursos para atender as emendas apresentadas na LDO. Fez

um corte linear. Por isso o valor proposto por V.Exa. foi reduzido.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - O custo previsto no caso da hidrovia seria de

290 mil reais, ou seja, veio 13% e caiu para 10%, 2 mil e 900 reais.

É isso, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Significa que V.Exa. está

retirando os dois destaques. (Pausa.)

Destaque nº 260, de autoria do Deputado Virgílio Guimarães.

Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, houve insinuações de

que não se aceita nada aqui e que poderíamos desistir. De jeito nenhum!

Sr. Relator, trata-se de uma obra que está em andamento, o ramal Oeste-Barreiro

do Metrô de Belo Horizonte. Está previsto um quilômetro. Depois de muito esforço nesta

Comissão, no Tribunal de Contas e em outros lugares, finalmente conseguiu-se consolidar

esse ramal. Ele já tinha sido abandonado, estava fora das cogitações do Governo, mas de

fato está recebendo recursos.

Nesse projeto da LDO que veio para esta Comissão há um equívoco ao estabelecer

meta prioritária. Se V.Exa. tiver condição de observar, a linha tronco Eldorado/Via Norte

está pronta, só não está funcionando e não foi inaugurada porque falta o sistema de

segurança. Por isso não entendi por que foi incluída como prioridade. Não sei que

investimento ainda necessita, se já foi feita até a licitação para o sistema de segurança e

há recurso internacional. Creio que houve erro de burocracia. Todo ano temos essa

mesma batalha. Esse ramal tem recebido recurso. Finalmente, no ano passado —

inclusive elogio os responsáveis —, houve a totalidade de liberação de recursos. Está

presente nesta reunião um lutador pela conclusão desse metrô, Deputado Alberto

Goldman, conhecedor da nossa luta. Até que enfim o Governo parou com a queda de

braço, de falar que vai fazer e não fazer nada. No ano passado, liberou a totalidade dos

recursos e neste ano já está liberando, por incrível que pareça, com todo o

contingenciamento.
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Deputado Alberto Goldman, quero fazer essa declaração pública: os recursos

finalmente estão fluindo. O Governo entendeu que essa obra é irreversível, tem de ser

feita. Sr. Relator, é apenas um quilômetro.

Temos de terminar essa obra até para que a nova companhia criada pelo Estado e

pelo Município possa receber e gerir essa obra de engenharia. É preciso que haja, no

mínimo, a manutenção do ritmo atual, conseguida com tanta dificuldade.

Portanto, esclareço a V.Exa.: o que se pede é a manutenção do ritmo atual. Não

estamos pedindo nada mais. Várias caravanas de movimentos populares de transportes

vieram a esta Comissão, gostaria até que estivessem presentes. É pena que não estejam,

pois, mais uma vez, teriam prazer de acampar em Brasília para lutar por esta conquista.

Com certeza V.Exa. terá sensibilidade para acolher esse destaque que é tão

pequeno, acrescenta apenas dois quilômetros nas metas estabelecidas para o próximo

ano. O dia em que esta Comissão parar de apoiar o metrô em Barreiro, em Belo Horizonte,

ela se acabará. Isso é para ninguém esquecer, é a nossa luta pelo metrô em Barreiro,

sofrida região!

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado Virgílio Guimarães, acontece o

seguinte: o Relator teve por metodologia atribuir determinado valor aprovado para cada

Parlamentar, que foi de 30 milhões de reais. O Relator já atendeu o caso de V.Exa. com o

valor de 33 milhões. Conforme informação da Assessoria, V.Exa. teve direito a seis

emendas.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - No destaque, não.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não teria de onde tirar recursos. Se V.Exa.

pedir remanejamento de uma das emendas aprovadas não teria a menor dúvida em

atendê-lo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não pedi porque ficaria estranho. Se

V.Exa. observar, a linha tronco está pronta e não se enquadraria nas prioridades. Tenho

as fotos comigo, se V.Exa. quiser poderá vê-las. Acho que entrou como prioridade por

hábito, pois a linha Via Norte está pronta. O Ministro esteve lá, inaugurou, fez festa, só

não está funcionando totalmente porque não há sistema de segurança, que aliás já foi

licitado. Deputado Alberto Goldman, o ex-Deputado Ziza Valadares esteve lá, soltaram

foguetes, puseram cartazes. Repito: não sei por que está incluída nas prioridades se a Via
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Norte está pronta. Está funcionando como linha pendular, só pode passar um carro,

porque senão um carro vai bater no outro por falta de sistema de segurança.

Por que está na lista de prioridades a Via Norte, que está pronta, e não se pode

colocar mais dois quilômetros para o ramal Barreiro? Como pode colocar nas prioridades

uma obra que está pronta?

Não fiz o pedido para cancelar porque podia parece que eu estaria cancelando a

conclusão do sistema de segurança. Interpretações podem ser perigosas, sobretudo em

época de eleição, pois são feitas de acordo com o interesse de cada um. De fato, pareceu

estranho esse outro pedaço do Metrô de Belo Horizonte ser considerado obra prioritária, já

que a linha está pronta, os carros já foram comprados, a obra civil está pronta, só não há

o sistema de segurança, que já está licitado.

O metrô em Barreiro pode ser reforçado sem problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) - Vamos pedir a posição do

Relator, Deputado.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - A posição é essa, Deputado: não tenho de

onde retirar recursos. Mas V.Exa. pode pedir o remanejamento!

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Poder-se-ia pôr mais um quilômetro,

pelo menos, passando para dois quilômetros.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - De onde tiraríamos os recursos. Seriam mais

5 milhões de reais. De onde eu tiraria essa quantia?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Relator, claro que há, pois é zero

de contingência. Há muito lugar para isso. É tão pouco. Faça um esforço para não dizer

que V.Exa. negou tudo.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O pedido para despoluição de bacias

hidrográficas de V.Exa. foi atendido com 14 milhões, 133 mil reais. Poderíamos tirar daí?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Relator, depois que atendeu,

V.Exa. vai colocar dificuldades? (Risos.)

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Peço a V.Exa. que entenda a minha posição.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Deputado Alberto Goldman, eu

deveria ter feito uma emenda diferente. Talvez V.Exa. tenha razão. Eu deveria ter feito um

remanejamento. Não está na emenda. Então, não pode mexer. Mas acho que veio nas
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metas por erro, pois a obra está pronta. Deve ter sido um erro meu, mas a obra está

pronta — repito. Não imaginei que tivesse essa dificuldade por tão pouco. Quer dizer que

não será possível atender nada para ninguém?

Deputado Alberto Goldman, sempre teve algum recurso para o término das obras. É

insensibilidade do Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – O problema, Deputado Virgílio Guimarães, é

que o Relator atribuiu 30 milhões de reais para cada Parlamentar. Por causa dos

ajustamentos, V.Exa. ficou com 33 milhões.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Se for para jogar duro, eu também

posso cancelar de quem não está presente. Seria isso? As emendas de quem não está

presente ficam prejudicadas. Não vou levantar esse problema.

 O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Eu quero que V.Exa. entenda que fui

nomeado somente há uma hora.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Se o Relator deixou a

responsabilidade com V.Exa., que acolha, pelo menos, alguma coisa.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Mas tirar de onde? Como vou acolher? Se

V.Exa. me der uma sugestão de onde tirar, eu atendo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Veio V.Exa. para cá com a

incumbência de só dizer “não”. V.Exa. não tem um centavo para atender a nenhum dos

nossos destaques?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não tenho. E não é a primeira vez que os

Relatores vêm para cá e não atendem a ninguém.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – É a primeira vez.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Absolutamente. Eu estou nesta Comissão há

muito mais tempo que V.Exa. e sei que isso acontece muitas vezes.

É claro que se eu tivesse preparado o relatório, teria me precavido e deixado alguma

coisa para o último choro. Mas não fui eu quem o preparou. Tente V.Exa. entender isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Eu só peço a V.Exa. que

entenda. Na realidade, isso não é o Orçamento.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Nesta Legislatura não aconteceu isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Nós estamos discutindo a LDO,

e acho que, realmente, não tem como fazer diferente. Eu, por exemplo, não apresentei

nenhuma emenda. Foram destinados 30 milhões para cada Parlamentar, mas eu não sei

se alguém recebeu. Eu não tenho. Não apresentei nenhuma emenda à LDO, ou seja, essa

distribuição, de fato, não existe. Não sei se coube a cada um 30 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – É exatamente isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Esse número não existe. O que

existe é uma conta dependente de valores. O fato é que foi fechada uma conta e não tem

como tirar de um lado e pôr em outro. Se V.Exa. quiser, dentro dos seus recursos, que

somados parece que atingiram 33 milhões de reais, tem a possibilidade de remanejar. Por

favor, remaneje! Não há outra solução.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Mas V.Exa. sabe...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Se eu tivesse como atender, eu

iria cortar?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Depois de atendido! Se tivesse

discutido antes, quem sabe?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Se eu tivesse alguma cota e

pudesse lhe dar eu lhe daria. Não tenho nenhuma cota.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Pois é, Deputado Alberto Goldman.

Depois que atendeu, que está no relatório, eu vou propor cortar? Imagine!

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Libero da minha conta, porque eu não fui

atendido. Pode pegar.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - A cota do Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Eu reconheço o problema de V.Exa., mas

infelizmente não posso.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Nós vamos sentar aqui sem ter...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Eu não tenho como resolver.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Estou admirado da intransigência do PT na

defesa dos seus interesses paroquiais.
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O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Isso é promessa de campanha do

atual Presidente da República. Eu vou registrar isso para divulgar na região que a opinião

do PSDB é que essa obra é interesse paroquial do PT. “Atenção, atenção, povo de Belo

Horizonte, segundo opinião do PSDB, essa obra, o metrô, é obra do PT”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deputado Virgílio Guimarães,

está prejudicado o destaque. É isso?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – No Orçamento, nós vamos lutar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Está certo.

Retirado o destaque.

Passaremos ao Destaque nº 40, do Deputado Jorge Bittar, que será definido pelo

Deputando Tarcisio Zimmermann.

Quem não tiver recurso desse tipo, vamos considerar prejudicado. Estou na

qualidade de Presidente interino, muito provisoriamente.

Com a palavra o Deputado Tarcisio Zimmermann.

O SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN – Sr. Presidente, Sr. Relator, o

destaque que apresentamos aqui é uma emenda de redação, que diz o seguinte:

“O Programa de Qualificação Profissional do Trabalhador,

do Ministério do Trabalho e Emprego, deverá ter dotação de no

mínimo a média autorizada para 2000 e 2001, corrigida, na

proposta orçamentária, pela inflação”.

Sr. Presidente, esse Programa de Qualificação Profissional está em execução desde

o ano de 1995. Sucessivamente, a partir de 1995, além de ser aprimorado do ponto de

vista da sua execução, também foi ampliada a sua dotação orçamentária e o número dos

trabalhadores atendidos.

Para termos uma idéia, em 1997, esse programa recebeu recursos da ordem de 348

milhões de reais e atendeu 2 milhões de trabalhadores; em 2000, foram 437 milhões de

reais e atendeu 3,4 milhões de trabalhadores; em 2001, foram 482 milhões de reais e

atendeu 3 milhões e 600 mil trabalhadores; para 2002, houve um corte de 40% nos

recursos comparativamente a 2001. Portanto, apenas 1 milhão e 800 mil trabalhadores

serão atendidos. A lei em discussão propõe que apenas 1,6 milhão de trabalhadores sejam

atendidos pelo Programa de Qualificação Profissional. Em números absolutos é inferior ao
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do ano de 1997, quando tínhamos uma taxa de desemprego em nosso País infinitamente

inferior à que temos hoje.

Esse programa é importante por três motivos: é voltado para trabalhadores

desempregados — e todos sabemos que, infelizmente, o desemprego vem aumentando em

nosso País; a rigor é o único de reinserção produtiva de trabalhadores desempregados de

que dispomos; é um programa estratégico para o desenvolvimento nacional, na medida em

que é imperativo. É, repito, o único programa de que dispomos em nosso País de

reinserção produtiva de trabalhadores desempregados.

Segundo motivo importante: o programa é estratégico para o desenvolvimento

nacional, na medida em que nossa força de trabalho terá mais qualificação frente às

mudanças tecnológicas e às exigências do processo produtivo.

Terceiro: é também estratégico do ponto de vista do atendimento dos programas

sociais do próprio Governo Federal e dos Governos dos Estados. O Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil — PETI só tem sentido se puder ser suplementado com

recursos para qualificação profissional e erradicação da pobreza. O grande esforço

atribuído a esse programa apenas tem sentido se tivermos ampliação dos recursos a ele

destinados.

O Programa de Qualificação Profissional é executado com recursos do Fundo de

Amparo ao Trabalhador. Portanto, não são recursos estritamente orçamentários, mas de

um fundo que tem fonte própria e pode ser capitalizado. Hoje possui mais de 60 bilhões de

reais em caixa. Portanto, a alocação de meio bilhão de reais no programa não vai afetar a

solvência no Fundo de Amparo ao Trabalhador. O corte, contudo, vai privar os milhões de

trabalhadores de programa estratégico para o desenvolvimento nacional, impedindo a

inclusão social aos desempregados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Com a palavra o nobre

Deputado Tarcisio Zimmermann.

 O SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN – Não represento o Relator nesta

Comissão, mas também não posso contrariar o relatório de S.Exa., embora o considere

sem critério, porque não aceita emendas que garantam despesas para as quais não

existem recursos previstos.
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O nobre Deputado diz que o trabalhador tem recursos do FAT. Realmente tem, mas

o Programa de Qualificação Profissional atende à demanda feita pelos Estados que,

segundo me informa a Assessoria, já está no projeto para 2003.

Outro ponto — e este é uma convicção minha — diz respeito à expressão “corrigido

pela inflação”. Não adotaria nunca esse tipo de coisa, porque seria o mesmo que voltarmos

àquele período de...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Indexação.

O SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN – Exatamente, de indexação.

Consultei a Assessoria para saber se poderíamos aceitar a média do que ocorreu nos anos

de 2000 e 2001. Não podemos, porque não há demanda. A única existente é aquela

mencionada pelo Governo.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Provavelmente, o Deputado Tarcisio

Zimmermann poderá falar com absoluto conhecimento de causa sobre isso, porque foi

Secretário de Trabalho. Quando da tramitação da Lei Orçamentária, no ano passado,

alertei todos para o fato de que, inexplicavelmente, os recursos do FAT destinados à

qualificação de mão-de-obra — e todos sabem da sua importância, sobretudo no mundo

de hoje — foram reduzidos em 40%. Pessoas sem qualificação não conseguem entrar no

mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente, e garantir a produtividade das

empresas. Isso ocorreu não por falta de demanda, mas porque houve corte unilateral,

inexplicável até hoje.

Procurei o responsável pelo PLANFOR no Ministério do Trabalho e Emprego, o Prof.

Nassim Gabriel Mehedeff, e ele me disse que não sabia por que houve esse corte. A

demanda existe. Inclusive é muito superior à que vem sendo praticada nos últimos

tempos. Neste ano, os recursos foram reduzidos em 40% — de 499 milhões para 311 ou

321 milhões de reais. Isso é absolutamente inexplicável.

O Governo tem de recuperar a trajetória de recursos crescentes para a qualificação

profissional. Isso é absolutamente essencial para todos nós, porque tem a ver com os

objetivos econômicos e sociais do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Peço aos senhores objetividade.

Não podemos permitir debates. Peço ao Deputado Tarcisio Zimmermann que diga seu

ponto de vista e ao Relator, que se manifeste sobre ele.
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O SR. DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN – Esse argumento não corresponde à

minha experiência como Secretário de Trabalho. Ao longo do ano passado e deste, fui

inúmeras vezes ao Fórum Nacional de Secretários de Trabalho discutir o assunto. Ao

contrário do que dizem, existe demanda muito superior para os recursos que hoje estão

sendo disponibilizados, como citou o Deputado que me antecedeu, Jorge Bittar.

A meta sequer atende aos desempregados da Região Metropolitana de São Paulo.

São quase 2 milhões de desempregados. A meta proposta pelo Relator é inferior à do

Governo. Originalmente, o Governo propunha cerca de 2 milhões para 2003. Poderíamos

retirar a expressão “corrigido pela inflação”, mas recuperando a idéia de uma base, um

fundamento mais de acordo com aquilo que executamos em 2000 e 2001.

Volto a dizer: recursos não faltam. O FAT tem recursos, possibilidade de sustentar e

de suportar esse investimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Com a palavra o Relator, para

dar finalmente o seu parecer.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, particularmente considero

simpática a idéia desse destaque. Não posso modificar o que fez o Relator, porque estaria

abrindo um precedente. Há destaque do Deputado Jorge Bittar, que também prevê a

garantia de recursos para o FUNDEF, e outro da Deputada Telma de Souza, que também

abre a porteira para a manutenção de despesa de assistência social, no mesmo nível da

qualificação profissional do trabalhador. Portanto, por coerência, já que sou o Relator

substituto, não poderia abrir mão disso. Mantenho o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Mantido o parecer do Relator. O

Deputado Jorge Bittar retira...

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Quero sugerir ao Deputado Tarcisio

Zimmermann e a todos maior empenho na questão do Orçamento. São alguns milhões de

reais, mas com uma aplicação extremamente nova. Isso é um compromisso nosso. Se na

Lei Orçamentária o Executivo não prover recurso suficiente, devemos nos empenhar no

sentido de assegurá-lo.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Perfeito. Dentro das minhas poucas

possibilidades, ajudarei.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Está ótimo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Isso valeria para as duas

emendas de V.Exa., que vão ser defendidas pela Deputada Telma de Souza? O Destaque

nº 129, da Deputada Telma de Souza, vai na mesma direção.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sim.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Se é para manter o relatório como está,

não precisaríamos estar aqui. O Deputado Pedro Novais tem competência e capacidade

para juntar as diversas partes desse quebra-cabeça, principalmente nas intenções da Lei

de Diretrizes Orçamentárias. Estamos aqui para dirimir os conflitos. Não podemos ficar

engessados — nem é partidariamente que falo — numa única concepção de mundo.

Quero, de alguma maneira, apresentar alguns números, porque minha emenda...

Sr. Presidente Alberto Goldman e Sr. Relator Pedro Novais, vamos ter graves

problemas com a implantação das nossas políticas de assistência social.

Inicialmente, quero apresentar um número. O objetivo da minha emenda é

justamente garantir o suporte financeiro necessário para a execução da política nacional

de assistência social. Por quê? Porque os serviços, programas e projetos para esse setor

são costumeiramente, até por cortes orçamentários, de má qualidade e não suprem a

demanda necessária.

Apresento alguns números para reflexão. Para atender às pessoas carentes, temos,

para 2002, um quarto dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social; ou seja, 1

bilhão e 160 milhões de reais. No entanto, a arrecadação, com as contribuições sociais em

2002, está prevista em 160 bilhões. Por outro lado, as despesas com a seguridade social,

no Orçamento de 2002, somam 147 bilhões. Temos uma diferença de 13 bilhões entre a

previsão da receita e a despesa, que não são gastos no setor social e no da seguridade

social.

Vinte por cento dos recursos das contribuições são direcionados da Desvinculação

dos Recursos da União — DRU para outros setores. Isso acaba prejudicando todo o círculo

de vida da criança, do adolescente e do idoso. Sugiro 3%. Até negociaria percentual

menor. Dinheiro está sendo desviado para outros setores que não os específicos da

questão social. Neste País, o número de crianças de rua, de deficientes e de pessoas idosas

é muito grande. Eles estão totalmente desprotegidos. Há dentro da burocracia
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orçamentária a possibilidade da evasão desse montante. Isso escapa da questão

especificamente social dentro do projeto do fundo e ajudaria muito pouco.

O Presidente da República, qualquer que seja ele, precisa inovar. Não estou falando

em fazer novas despesas, mas em redirecioná-las, até porque temos 13 bilhões que ficam

nessa contingência. Tenho argumento forte e não gostaria de abdicar dele. Poderíamos

pensar em alguma maneira de contemplá-lo, uma vez que é no espaço da Lei de Diretrizes

Orçamentárias que podemos modificar a concepção, principalmente a do uso do dinheiro

público.

Sei que V.Exa. tem sensibilidade e capacidade para juntar possivelmente os

contrários, mas poderíamos começar inovando neste Orçamento para 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Deputada Telma de Souza,

vamos ouvir o Relator.

 Tem a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Aprovamos o relatório. Nele está implícito o

critério que acabei de mencionar: não atender à demanda para garantir despesas do

próximo exercício.

Esse foi o critério adotado para eu manter o parecer do Relator e rejeitar, portanto,

o destaque do Deputado Jorge Bittar e outros que já apareceram. É o mesmo critério que

tenho de adotar para rejeitar o de V.Exa. Não posso modificar, porque aí estaria

modificando um critério que permeia todo o relatório já aprovado aqui.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Permite-me V.Exa. um rápido aparte?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Claro.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – É para o nobre Deputado dormir com a

consciência pesada. Sei da responsabilidade de V.Exa. em relação ao Relator, hoje ausente

nesta Casa. Estou falando da exclusão social. Não podemos permitir que ela continue.

Espero que este meu apelo ecoe no coração e na cabeça de V.Exa., dos Deputados Alberto

Goldman e José Carlos Aleluia.

Apresento números para explicitar o que digo. Há 13 bilhões não inseridos na

despesa. Esse valor está indo para outros setores. Se não 3%, poderíamos ter 1%, 2%. A

LDO tem de incluir a questão social.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – O Relator tem algo a

acrescentar?

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Por favor, Deputado Pedro Novais,

permita-me V.Exa. citar rapidamente um artigo da Constituição.

 “Art. 204. As ações governamentais na área da

assistência social serão realizadas com recursos do orçamento

da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras

fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:".

 As outras fontes a que se refere o art. são o PIS/PASEP e a COFINS. Creio que

existem 13 bilhões não elencados. Poderíamos esforçar-nos para obter, se não esse total,

pelo menos um percentual menor.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputada, a Assessoria não tem a mínima

idéia de onde estão esses 13 bilhões. Queria pelo menos saber se eles realmente existem.

Proporia, na discussão do Orçamento, ficar ao lado de V.Exa. e ajudá-la a encontrar a

aplicação para esses 13 bilhões que seriam destinados à área da assistência social.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Comprometemo-nos — meu assessor

Jorge Marcos e eu — a entregar-lhes amanhã de manhã a origem dessas fontes de custeio,

principalmente a contabilidade feita. Continuarei tentando até o final. Falo em nome da

exclusão social, com a qual não podemos ser cúmplices.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Tudo bem. Muito obrigado.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Se puder haver essa tolerância, passarei

à Assessoria esses dados.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Muito obrigado.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – O Deputado Pedro Novais

mantém a decisão. A Deputada Telma de Souza retira seu...

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA – Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Vou passar novamente a

Presidência ao Deputado José Carlos Aleluia.

Antes, concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar, para falar sobre o destaque do

FUNDEF.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Estou aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Goldman) – Passo a palavra, então, ao

Deputado Gilmar Machado.

Devolvo a Presidência a quem de direito.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Vou fazer a defesa pelo Deputado Jorge

Bittar.

Sr. Presidente, nobre Relator, o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, quer

externar sua preocupação. É difícil para um Parlamentar trabalhar numa bancada, todos

os anos, no sentido de verificar se o Governo cumpriu a lei. V.Exa. inclusive disse: “Já é

lei”. Infelizmente, o Governo, não a cumpre. Todo ano inventa artifício para não cumpri-la.

O próprio relatório votado por nós destaca que o Governo não está cumprindo a lei. E o

TCU está mandando as contas, também dizendo a mesma coisa.

Vamos explicar o que a Lei nº 9.424 estabelece, para facilitar o entendimento. Nos

§§ 1º e 2º do item 13 há um acréscimo fazendo a explicitação de como deve ser a base de

cálculo, mantendo evidentemente esses parágrafos — V.Exa. fez a transcrição do texto da

lei. O Relator e V.Exa. o estão mantendo. O Governo está fazendo uma base de cálculo que

leva esses itens em consideração; é o coeficiente da receita dividido pelo total de alunos

matriculados.

É esse o aperfeiçoamento no texto que solicitamos, para podermos ver de fato a Lei

do FUNDEF cumprida. Se o Lula ganhar as eleições, poderemos cumprir a lei. O

Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou-a em 1996, mas não a cumpriu.

Estamos tentando fazer com que esse processo possa ser cumprido. Espero que a

Comissão estabeleça uma regra para o cumprimento da lei. É essa a solicitação que faço.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Não estou entendendo. V.Exa. diz aqui:

“Valor mínimo nacional resultante do coeficiente entre a receita total prevista do FUNDEF

para 2003 e o número de matrículas”. Poderia simploriamente responder que a receita

prevista não é a receita arrecadada. Talvez essa diferença seja em razão de a receita

efetivamente realizada ser menor do que a prevista. Não é isso?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não, porque o dinheiro do FUNDEF não é

do Governo Federal. A União só entra com a complementação. Esse dinheiro é dos
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Estados e Municípios. Para saber o que o Governo vai complementar, tenho de utilizar o

total da receita. O que é do FUNDEF? Quinze por cento do total dos 25 Estados e

Municípios. Não posso diminuir. Essa já é a base da lei que criou os recursos vinculados

da educação. Desses, o Governo separou 15% para o FUNDEF de Estados e Municípios.

Na verdade, o FUNDEF é recurso de Estados e Municípios. A União apenas complementa.

Estou apenas aperfeiçoando o processo de cálculo. O Governo, hoje, não está

fazendo o cálculo correto. Esse é o problema. Estou deixando claro o que a lei diz. É só

pegar a Lei nº 9.424 e consultar. Digo isso por experiência. Na Comissão de Educação,

Cultura e Desporto, estudo o tempo inteiro o assunto. Fizemos o texto apenas para

aperfeiçoar. O Governo Federal apenas entra com o complemento. Este ano o valor será de

seiscentos e poucos milhões, do total de 20 bilhões que o FUNDEF movimenta. Não há

alteração significativa para a União. Vai acrescentar, no complemento da União, quando

fizer o cálculo, um recurso maior.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – A Assessoria informa que a diferença seria de

2,7 bilhões. Entramos com aquele mesmo problema. Primeiro, falta de recurso; segundo,

estaríamos distorcendo um princípio que o Relator adotou na feitura do relatório, já

aprovado pela Comissão. Portanto, infelizmente, não poderia modificar o que o Relator fez.

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Quero deixar registrado que estamos

desrespeitando a lei. O Relator está fazendo um relatório contrário à Lei nº 9.424, porque

não há recursos. Isso tem de ficar claro. Estamos fazendo uma opção. No ano passado, a

Relatora Lúcia Vânia fez seu relatório no sentido de que o Governo cumprisse a lei. Agora,

a Comissão está dizendo ao Governo que ele não precisa cumpri-la. Quero que isso fique

registrado. Nós, do PT, não concordamos com isso. A Comissão está dizendo que o

Governo não precisa cumprir a lei. Podemos dizer ao povo brasileiro: “Não há dinheiro, por

isso não cumprimos a lei. Estou devendo, mas, como não há dinheiro, não preciso pagar”.

A Comissão está dizendo que não precisa cumprir a Lei nº 9.424, porque não há recurso.

“Se houvesse recurso, cumpriríamos a lei”. Como o Governo tem coragem de dizer isso?

Como a Comissão ousa propor a revogação da lei? Agora, enquanto a lei está em vigor,

entendo que ela tem de ser cumprida. É isso que todo mundo está dizendo. A Comissão

está dizendo: “Quebrou o cumprimento da lei. Não há necessidade do cumprimento da Lei nº

9.424”.
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Esse é o protesto que deixo registrado. Não compactuo com isso. Voto contra essa

posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Registrado o protesto do

Deputado Gilmar Machado.

Está retirado o destaque.

Passamos ao Destaque nº 230, do Deputado Pedro Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Relator, o Executivo, na LDO, propôs

para o Projeto Flores de Goiás uma área irrigada de 2 mil hectares. O projeto está em

execução, inclusive com a perspectiva de produção numa área superior a essa enviada

pelo Executivo, mas houve um corte, diminuindo a área, de 2 mil para 1.600 hectares.

Esse é o Destaque nº 230, do Projeto de Irrigação Flores de Goiás. Já tiramos os

Destaques nºs 229 e 231, justamente para...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O que ficou foi o Destaque nº

230.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – É recomposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Destaque nº 230 trata da

Emenda nº 694, do Senador Mauro Miranda: Irrigação e Drenagem, Projeto Flores de

Goiás, no Estado de Goiás.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sim, recomposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Área irrigada implantada:

meta, 3 mil hectares.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – A proposta do Governo era de 2 mil hectares

e houve um corte para 1.600 hectares.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Deputado Pedro Chaves, a justificativa é a

mesma dada anteriormente. Não tenho de onde tirar os recursos que V.Exa. pleiteia.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Mas, se ele saiu, foi para algum lugar. Se foi

para algum lugar, pode voltar.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Foi para atender às emendas — talvez, até as

de V.Exa.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Então, se atendeu a minha, pode voltar.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Não, também não fui eu que fiz o relatório,

mas foi atendida a emenda de alguém. Esse é um princípio que sempre se adota na

Comissão.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Foi acordado que todos os Parlamentares

teriam suas emendas atendidas. Se alguma emenda minha foi atendida, peço seu estorno.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – O remanejamento? Há?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Não sei.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – V.Exa. não sabe?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não poderia fazer o estorno

de emenda já aprovada. V.Exa., que tem tanta disposição, certamente tratará do assunto

no Orçamento. Nada impede que se trate do assunto no Orçamento. V.Exa. concorda?

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Concordo.

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

Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Terminada a votação dos

destaques. Portanto, está encerrada a votação da LDO.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, antes do encerramento da

votação da LDO, gostaria de propor emenda de redação ao texto do art. 83 do substitutivo,

que passa a ter a seguinte redação:

“Desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas

direta e indiretamente com aplicação de recursos não inferior a

30% do ingresso líquido dos recursos originários do FAT — Fundo

de Amparo ao Trabalhador, incluído o retorno de empréstimos

financiados com tais recursos, desde que haja demanda

habilitada como forma de ampliar a oferta dos postos de trabalho

e fortalecer sua capacidade de produção”.

Na verdade, se falamos em recursos líquidos é porque o BNDES paga recursos ao

FAT, anualmente. Já discutimos essa redação. Há acordo com o Deputado Jorge Bittar,

que havia solicitado alteração.
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Então, vamos incluir o novo parágrafo que S.Exa. está propondo, qual seja: “o total

dos encargos de que trata o art. 4º, durante o exercício de 2003, com recursos das demais

fontes de financiamento, não será inferior ao valor aplicado em 2002, para garantir que

também não haja redução”.

Gostaria de ouvir o Deputado Jorge Bittar a respeito do assunto. Peço ao Relator

que, se concordar, faça a alteração da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Há acordo. Vamos votar a

alteração do complemento.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovada.

Encerrada a votação da LDO.

Vamos passar à votação da extrapauta.

Extrapauta nº 2.

Vamos propor a inclusão na pauta.

Quero agradecer — e creio que todos querem fazer o mesmo — ao Deputado Pedro

Novais a disposição de desempenhar tão bem a função de Relator substituto nesta noite,

em razão da ausência do Relator titular.

Os itens propostos para inclusão são: Aviso nº 4, de 2002; Mensagem nº 310, de

2001; Projeto de Lei nº 13, de 2002; Projeto de Lei nº 19, de 2002; Aviso nº 19, de 2002;

Projeto de Lei nº 22, de 2002; Projeto de Lei nº 20, de 2002; Projeto de Lei nº 23, de 2002.

Em votação a inclusão de pauta.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

Deputado Sérgio Miranda.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, V.Exa. está incluindo

alguns dos projetos. Por exemplo, o relatório de gestão fiscal e a prestação de contas dos

gestores do TCU. Será que vamos ter de fazer essa discussão, que não tem nenhuma

implicação em valor, à meia-noite? Por que fazer essa discussão tão tarde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. faz referência ao Aviso

nº 4?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Ao Aviso nº 4 e à Mensagem nº 310.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Retiro-os, de ofício,

atendendo à solicitação de V.Exa.

Então, passamos a votar apenas a inclusão das Extrapautas nºs 13, 14, 15, 16, 17

e 18.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovada a inclusão de pauta.

Portanto, vamos apreciar a matéria constante da Extrapauta nº 13.

Relator: Deputado Jorge Bittar.

Projeto de Lei nº 13, de 2002, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento de

Investimento, para 2002, em favor de diversas empresas, crédito suplementar no valor

total de 4 milhões, 125 mil, 562 reais, para fins que especifica.

Relator: Deputado Jorge Bittar.

Não foram apresentadas emendas.

Voto: favorável, nos termos do substitutivo anexo, com apresentação de emenda do

Relator.

Com a palavra o Relator.

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

trata o presente projeto de créditos suplementares, em geral oriundos de recursos das

próprias empresas.

Vou passar ao voto, na página 13.
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Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua

compatibilidade com o Plano Plurianual 2000-2003 (Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000)

ou com sua revisão (Lei nº 10.297, de 26 de outubro de 2001) e à sua conformidade com

as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2002 —LDO/2002

(Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001).

Consoante determinação do art. 30, da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso

Nacional, o Quadro I em anexo apresenta a execução orçamentária recente de cada

subtítulo a ser suplementado mediante o projeto de lei analisado, comparada com os

valores da suplementação proposta.

Do quadro supramencionado, depreende-se que os cinco subtítulos suplementados

pelo projeto de lei em tela apresentam execução orçamentária e financeira inferior a 10%

até maio de 2002. Entretanto, a reduzida execução desses subtítulos apenas reflete a

também restrita execução média das estatais correspondentes no mesmo período

(EMGEA: execução média de 3,4%; CDC: 11,9%; CODESA: 4,3%; CDRJ: 1,0%).

Por outro lado, deve-se levar em consideração que o crédito em análise objetiva

incorporar à Lei Orçamentária 2002 recursos com origem ou destinação bastante

específica, quais sejam, oriundos de geração própria da empresa (Empresa Gestora de

Ativos — EMGEA), ou já colocados financeiramente à disposição das empresas, tais como

saldos de transferências efetuadas pela União, em 2001, sob a forma de participação no

capital, não aplicadas integralmente naquela exercício (Companhia Docas do Ceará —

CDC e Companhia Docas do Espírito Santo — CODESA), ou ainda recursos com aplicação

em projetos específicos, tais como saldos de operações de crédito internas, já contratadas

junto ao BNDES (Companhia Docas do Rio de Janeiro — CDRJ).

O Subtítulo nº 26.784.0230.1905.0032 — Recuperação e Melhoramento da Infra-

Estrutura Portuária —, no Estado do Espírito Santo (condicionado ao atendimento do art.

12 desta lei), da Unidade Orçamentária nº 39211 — Companhia Docas do Espírito Santo

—, que está sendo objeto de suplementação, consta do Quadro VII: obras com Indícios de

Irregularidades Graves, anexo à Lei Orçamentária para 2002 (Lei nº 10.407, de 10 de

janeiro de 2002).
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O Decreto Legislativo nº 010, aprovado pelo Congresso Nacional em 25 de abril de

2002, autoriza a execução orçamentária de recursos consignados, na Lei Orçamentária

para 2002, no Subtítulo nº 26.784.0230.1905.0032 — Recuperação e Melhoramento da

Infra-Estrutura Portuária —, no Estado do Espírito Santo, da Unidade Orçamentária nº

39211 — Companhia Docas do Espírito Santo — CODESA, exceto quanto à Concorrência

nº 004/2000.

De acordo com o art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002, a lei

orçamentária anual poderá contemplar subtítulos relativos a obras com indícios de

irregularidades graves informados pelo Tribunal, permanecendo a execução dos contratos,

convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios condicionada à

adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia deliberação do

Congresso Nacional e da Comissão referida no caput (Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização).

Dessa forma, propomos a adoção dos mesmos procedimentos que vêm sendo

adotados nas leis orçamentárias anuais quanto ao tratamento a ser aplicado aos

subtítulos com indícios de irregularidades graves, em consonância com o art. 12 da Lei nº

10.407, de 10 de janeiro de 2002 — LOA 2002. Nesse sentido, apresentamos a Emenda de

Relator nº 0001 ao texto do projeto de lei para incluir dispositivo que veda, no que tange

ao subtítulo com indícios de irregularidades graves em comento, a execução relacionada

com a Concorrência CODESA nº 004/2000, até que sejam adotadas as medidas

saneadoras determinadas pela Corte de Contas e haja autorização específica para

execução por parte desta Comissão e do Congresso Nacional.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 13, de 2002,

do Congresso Nacional, na forma do substitutivo em anexo, com a aprovação da Emenda

de Relator nº 00001.

É o parecer.

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

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

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

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

Aprovado.
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Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

Vamos ao item seguinte.

Extrapauta nº 14.

 Projeto de Lei nº 19, de 2002, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor

dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do

Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor global de 13 milhões e

340 mil reais, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

Relator: Deputado Alberto Goldman.

Não foram apresentadas emendas.

Com a palavra o Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, lerei o relatório.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 168, de 29 de maio de 2002, do Ministro

de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o crédito em referência objetiva

suplementar em 10 milhões de reais a ação de suporte às atividades voltadas ao comércio

exterior, inclusive as ações da Câmara de Comércio Exterior — CAMEX; e, no Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — INMETRO, no valor de 890

mil reais, para cobertura de gastos associados ao reparo do Laboratório de Acústica e

Vibrações. Há ainda 1,5 milhão de reais para atender ao redimensionamento das

atividades da Fundação Escola Nacional de Administração Pública — ENAP, com

pagamento de equipamentos, elaboração de material didático e pagamento de instrutores.

A Mensagem ressalta que os recursos necessários à abertura do crédito serão

oriundos do cancelamento parcial de dotações orçamentárias no valor de 1 milhão e 840

mil reais, sendo 890 mil reais da Reserva de Contingência – Fiscal. O restante, 11 milhões

e 500 mil reais, será coberto por excesso de arrecadação de receitas não-financeiras

diretamente arrecadadas e de outros recursos vinculados.

Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei em epígrafe.

Voto.

Sobre o pleito em questão, cabe destacar que, do ponto de vista técnico, o

cancelamento oferecido apresenta-se viável e que o excesso de arrecadação se refere a
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receitas não previstas no Orçamento de 2002. Quanto aos aspectos legais, verificamos que

a proposição não fere quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos,

especialmente no que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.266, de 24 de julho de

2001 (LDO/2002). Ressaltamos, por fim, que seu detalhamento se acha realizado segundo

os princípios de boa técnica orçamentária.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 19/2002-CN, na

forma proposta pelo Poder Executivo.

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

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Deputado Alberto Goldman ao

Projeto de Lei nº 19/2002, do Congresso Nacional.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

Vamos ao item seguinte.

Extrapauta nº 15.

Aviso nº 19/2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº

334, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao

levantamento de auditoria realizado na implantação do Sistema de Transmissão de Xingó,

no Estado de Sergipe, pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.

Solicito ao Deputado Alberto Goldman que faça a leitura do relatório do Deputado

Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Voto do Relator.

“Conforme salientado pelo TCU, os indícios de

irregularidades graves apontados foram devidamente

esclarecidos após a audiência do gestor responsável,

demonstrando-se que tanto o gestor quanto a contratada não

deram causa aos custos adicionais gerados, tendo em vista que
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os mesmos foram conseqüência de atrasos que decorreram da

morosidade de outros órgãos, não dependendo, portanto, de

providências da CHESF.

Dessa forma, não subsistem os motivos que ensejaram a

suspensão cautelar da execução da obra, podendo a mesma ser

reiniciada e voltar a receber recursos previstos na LOA/2002.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do

Contrato CT-I-92.6.0325.00, relativo ao Subtítulo

25.752.0294.3382.0028 — Implantação do Sistema de

Transmissão associado à UHE de Xingó, em Sergipe (159

quilômetros de linha de transmissão em 230 KV e de subestações

de 700 MVA) — no Estado de Sergipe, da Unidade Orçamentária

32.226 – CHESF, na forma do projeto de decreto legislativo

anexo”.

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

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, nossa bancada, por intermédio

do Deputado Pedro Celso, apresentou uma emenda ao projeto, que foi rejeitada. Na

emenda, pedimos que fosse levado em consideração o item 8.2 da Decisão nº 334 do

Tribunal de Contas da União. Em relação a esse item, chamo a atenção para algumas

questões. Está certo que o valor não é grande, mas solicitamos à empresa REMOEL

Engenharia, Terraplanagem, Comércio e Indústria Ltda. que faça a devolução de 2 mil, 33

reais e 37 centavos. Aborda também outros pontos no próprio índice do ponto oito da

decisão do Tribunal de Contas da União.

Em função disso, registramos nosso voto contrário.

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

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado, com voto contrário do Deputado Dr. Rosinha, da bancada do Partido dos

Trabalhadores.
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Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional; se aprovada a alteração da

Resolução nº 1, seria terminativa.

Vamos ao próximo item.

Extrapauta nº 16.

Projeto de Lei nº 22, de 2002, do Congresso Nacional, que abre aos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Defesa e do Ministério

da Justiça, crédito suplementar no valor global de 193 milhões, 198 mil e 171 reais, para

reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.

Foi apresentada uma emenda.

Solicito ao Deputado Ricardo Barros que faça a leitura do relatório do Deputado

Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Diz o relatório:

"O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com

fulcro no art. 61 da Constituição Federal, por meio da Mensagem

nº 91, de 2002-CN, submete à apreciação do Congresso Nacional

projeto de lei abrindo aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito

suplementar de 193 milhões, 198 mil e 171 reais, para atender

às despesas constantes do Anexo I do projeto de lei em epígrafe.

(...) Cumpre-nos acrescentar que o presente projeto de lei

apresenta imprecisão técnica ao indicar como fonte de

financiamento o superávit financeiro do FUNPEN e do FUNAPOL,

apurado no Balanço Patrimonial da União, no valor de 116

milhões, 868 mil e 391 reais. Conforme consta dos Balanços

Patrimoniais dos referidos fundos, apenas o FUNPEN apresenta

superávit financeiro, alcançando apenas o total de 13 milhões,
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403 mil, 59 reais e 17 centavos, importância muito aquém dos

valores oferecidos pelo Executivo.

Em relação à imprecisão técnica, apresentamos

substitutivo com o objetivo de escoimar tal incorreção, excluindo

tanto do projeto de lei quanto de seu Anexo I a programação a

cargo das unidades orçamentárias (...) do FUNPEN e do

FUNAPOL, (...) perfazendo um total de 116 milhões, 868 mil, 391

reais.

Em decorrência da exclusão proposta pelo substitutivo,

fica reduzido também o total do crédito, passando de 193

milhões, 198 mil, 171 reais para 76 milhões, 329 mil, 780 reais.

Voto.

Desse modo, considerando que o projeto de lei, na forma

do substitutivo, não colide com as disposições da Lei de

Diretrizes Orçamentárias para 2002, não ferindo, tampouco,

quaisquer outros dispositivos legais relativos à alocação de

recursos, e seu detalhamento acha-se conforme as exigências

legais e os princípios da boa técnica orçamentária, somos pela

aprovação do Projeto de Lei nº 22, de 2002, do Congresso

Nacional, na forma do substitutivo apresentado".

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

Concedo a palavra, para discutir, ao Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, quero louvar o relatório do

Deputado Anivaldo Vale, porque é fruto da precisão da Consultoria de Orçamento da

Câmara dos Deputados. É algo impressionante o fato de o Governo apresentar

suplementação, fruto de superávit financeiro do FUNPEN, de 116 milhões, sendo que do

balanço só constam 13 milhões. Portanto, considero correta a avaliação.

Volto a chamar a atenção de V.Exas. para o fato de que tal ocorrência vai ser uma

constante este ano. O Governo volta a fazer suplementações a partir de superávit

financeiro. Isso gera déficit e implica corte, porque são receitas financeiras que financiam

despesas não-financeiras; e não se revela onde vai ser feito o corte.
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Na própria LDO temos insistido na recomendação de que seja dada transparência.

Vai aumentar despesa? Onde vai haver corte, utilizando receitas financeiras?

Portanto, vou votar a favor, mas mostro que estou atento a essa questão. Enquanto

a receita do superávit financeiro não for explicitamente vinculada, como é o caso do

FUNPEN e do FUNAPOL, que aprovei pela manhã, vamos ter uma posição mais rigorosa

em relação a esse tipo de cancelamento.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não havendo mais oradores

inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação, na Câmara dos Deputados, o relatório do Deputado Anivaldo Vale ao

Projeto de Lei nº 22, de 2002, do Congresso Nacional, lido pelo Deputado Ricardo Barros.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.

Extrapauta nº 17.

Projeto de Lei nº 20, de 2002, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal

da União crédito suplementar no valor global de 49 milhões, 792 mil, 934 reais, em favor

da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Presidência da República, para reforço de

dotações constantes do Orçamento vigente.

 Relator: Deputado Pedro Chaves.

Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o

Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso

Nacional projeto de lei que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça

Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Presidência da República, crédito suplementar no

valor de 49 milhões, 792 mil, 934 reais.

A exposição de motivos do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e

Gestão informa que os recursos visam a atender às seguintes despesas na Justiça
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Eleitoral: despesas relacionadas ao processo eleitoral de 2002, tais como treinamento de

mesários, campanhas institucionais e educativas, transporte e instalação de urnas nos

Municípios brasileiros, aluguel de veículos e outros, e à atualização tecnológica e

manutenção do sistema de votação e apuração informatizada de eleições. Especifica ainda

as despesas na Justiça do Trabalho e na Presidência da República.

Cumpre-nos acrescentar que o presente projeto de lei apresenta imprecisão técnica

ao indicar como fonte de financiamento o superávit financeiro do Tribunal Superior

Eleitoral, no valor de 155 mil, 929 reais, o qual não consta do Balanço Patrimonial da

União.

Em relação à imprecisão técnica, apresentamos substitutivo com o objetivo de

escoimar tal incorreção, excluindo tanto do projeto de lei quanto do seu Anexo I a

programação a cargo da Unidade Orçamentária 14101 — Tribunal Superior Eleitoral —,

no valor de 155 mil, 929 reais, que se refere exclusivamente à incorporação de superávit

financeiro indicada no art. 2º do texto do projeto de lei.

Em decorrência da exclusão proposta pelo substitutivo, fica reduzido também o

total do crédito, passando de 49 milhões, 792 mil, 934 reais para 49 milhões, 637 mil e 5

reais.

Emendas.

Quanto às emendas apresentadas, foi apresentada uma única emenda, no prazo

regimental, propondo destinar recursos à programação específica a cargo do Tribunal

Superior Eleitoral. Fomos por sua aprovação. Estamos a três meses das eleições. O TSE

necessitaria de recurso estimado em 90 milhões e conta com pouco mais de 20 milhões

para comandar as eleições no País. Então, atendemos à emenda, cujo objetivo é

justamente treinamento de mesários, campanhas institucionais educativas, transportes e

reinstalação de urnas nos Municípios brasileiros. Em virtude disso, acatamos a emenda

do Deputado Giovanni Queiroz.

Voto.

Considerando que o projeto de lei, na forma do substitutivo, não colide com as

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002, não ferindo, tampouco,

quaisquer outros dispositivos legais relativos à locação de recursos, e seu detalhamento

acha-se conforme as exigências legais e os princípios de boa técnica orçamentária, somos
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pela aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2002, do Congresso Nacional, na forma do

substitutivo apresentado.

Sr. Presidente, o substitutivo diz o seguinte:

“O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº

10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor de diversas

unidades orçamentárias da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho

e Presidência da República, crédito suplementar no valor global

de R$ 49.637.005,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e

trinta e sete mil e cinco reais), para atender às programações

constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no

art. 1º decorrerão de:

I - excesso de arrecadação de receitas não-financeiras

diretamente arrecadadas, no valor de R$ 102.210,00 (cento e

dois mil, duzentos e dez reais);e

II - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor

total de R$ 49.534.795,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos

e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais), sendo

R$ 48.672.795,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e setenta e

dois mil, setecentos e noventa e cinco reais) da Reserva de

Contingência, conforme indicado o Anexo II desta lei.

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

É o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão.

Quero ouvir o Líder do Governo, se S.Exa. tiver algo a registrar, na medida em que foram

retirados recursos de um Poder para outro.

(Não identificado) – Sr. Presidente, creio que o Líder do Governo não vai opor-se,

porque foram retirados recursos da Presidência da República para o Tribunal Superior

Eleitoral. De todo jeito, está entre os Líderes do Governo. Vai ao Jobim, que está

liderando.
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(Não identificado) – Não há oposição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Governo não faz oposição.

É importante.

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Em votação, na Câmara dos Deputados, o parecer do Deputado Pedro Chaves.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

Passamos ao próximo item.

Extrapauta nº 18.

Projeto de Lei nº 23, de 2002, do Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de 394

milhões, 691 mil, 635 reais, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no

vigente Orçamento.

Foram apresentadas 26 emendas.

Relator: Deputado Jorge Khoury.

O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

passo a ler o relatório.

A Exposição de Motivos nº 170, do Ministro do Estado do Planejamento, Orçamento

e Gestão, informa que o crédito destina-se a possibilitar o desenvolvimento de ações das

seguintes unidades orçamentárias: Ministério dos Transportes, Empresa de Trens

Urbanos de Porto Alegre S.A. — TRENSURB, Companhia Brasileira de Trens Urbanos —

CBTU, Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte — DNIT.

Esclarece ainda a citada Exposição que os recursos necessários à viabilização do

crédito são decorrentes da incorporação de ingresso de recursos de operações de crédito

externas e da anulação parcial em programações, no âmbito do próprio órgão e de

Encargos Financeiros da União, de dotações em que não haveria prejuízo a sua execução,

visto que o cancelamento teria sido decidido com base em projeções de suas possibilidades

de dispêndio até o final do exercício.
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No período regimental, foram apresentadas 26 emendas ao projeto de lei em

questão.

É o relatório.

Voto.

Da análise do projeto, verificamos, inicialmente, que a iniciativa não contraria os

dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que toca à

sua compatibilidade ao Plano Plurianual para o período 2000–2003 (Lei nº 9.989, de 2000)

e à sua alteração para o mesmo período (Lei nº 10.297, de 2001), bem como à sua

conformidade às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2002

(Lei nº 10.266, de 2001).

Apesar de reconhecer a importância e o mérito das iniciativas encaminhadas pelas

emendas, optamos pelo seu não acolhimento, com vistas a evitar a descaracterização do

crédito proposto.

Pelo exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 00001 a 00026 e pela

aprovação do Projeto de Lei nº 23, de 2002, do Congresso Nacional, na forma proposta

pelo Poder Executivo.

Este é o parecer, Sr. Presidente.

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

Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, desejo apenas chamar a atenção

dos colegas para algumas questões do projeto.

Uma das fontes de recursos — estamos votando aqui — diz respeito a operações de

crédito externas, num montante de 196 milhões, um pouquinho mais.

Quero ressaltar que, em parte, a suplementação diz respeito à construção do

Rodoanel, em São Paulo, que já foi tema de debate nesta Comissão, no ano passado, e

apresenta indícios de irregularidades. Acredito e espero que o que estamos votando não vá

para nenhum dos trechos com irregularidade.

Nossa intenção é que as duplicações de trecho rodoviário no corredor

transmetropolitano da divisa de São Paulo com o Paraná — faz anos que passamos por lá;

a construção parece eterna —, bem como do Corredor Leste da BR-381, na divisa de São

Paulo com Minas Gerais... Tais construções são um sumidouro de dinheiro, e cada vez
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votamos mais recursos. No caso do Corredor Leste, mais 80 milhões; para o Rodoanel,

mais 80 milhões. É bastante dinheiro.

Nosso voto será favorável, mas chamamos a atenção para esses fatos.

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

(Pausa.)

Não há oradores inscritos.

Encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados favoráveis ao relatório do Deputado Jorge Khoury permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores favoráveis ao relatório do Deputado Jorge Khoury permaneçam

como estão. (Pausa.)

Aprovado no Senado.

Comunico aos Srs. Deputados que cumprimos toda a pauta do que poderia ser

votado. Ficaram sem ser apreciados alguns créditos que estão em prazo de emenda. Se se

desejar votar ainda neste semestre, terá de ser apresentado requerimento de urgência no

plenário do Congresso Nacional. Trata-se dos PLs nºs 24 a 30, nos quais está incluído o

FUST, que, por acordo feito entre as Lideranças, por proposta do especialista no assunto,

Deputado Sérgio Miranda, não será votado, pelo menos com o nosso apoio. Os outros são

o PL nº 24, que pertence ao TSE; o PL nº 25, que é do STJ; o PL nº 26, o do FUST, que,

conforme mencionei, não seria votado agora e para o qual sequer designei Relator; o PL nº

27, que trata do MEC, que considero muito importante, pois se refere à educação; o PL nº

28, que é do FUNDEC, do Ministério da Ciência e Tecnologia; o PL nº 29, que é da

Presidência; e o PL nº 30, que é do BASA.

Entendemos que cumprimos toda a pauta. No entanto, existem projetos que

poderão estar disponíveis para votação amanhã. Sendo assim, suspenderemos a reunião,

voltando amanhã, às 10h, para votarmos apenas matérias que tenham consenso.

Agradeço a todos. Boa noite.

Está suspensa a reunião.
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(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A reunião será reiniciada em

dez minutos.

(A reunião é suspensa.)

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

declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos

e Fiscalização destinada à apreciação de matérias constantes da Pauta nº 18-A, de 2002.

Expediente encaminhado justificando as faltas.

Ofício nº 86, de 24 de junho, do gabinete do Senador Gilberto Mestrinho.  Período:

21 a 28 de junho.

Ordem do Dia.

Existem duas matérias na Ordem do Dia: Item 4 e  Aviso nº 27.

Não há acordo. Portanto, vamos votá-las em outra oportunidade.

Mensagem nº 686.

Também não há acordo. O Deputado Sérgio Miranda, que está presente, pediu sua

retirada de pauta.

Extrapauta.

Requerimento de inclusão de pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 24,

de 2002, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral e do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor global de

155.300.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões e trezentos mil reais), para reforço de

dotações orçamentárias consignadas, conforme orçamento vigente”.

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima.

Na ausência de S.Exa., peço ao Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale, que

proceda à leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – (É lido o relatório.)

“Análise da emenda.

Entendemos que a emenda deve ser, no mérito, rejeitada,

tendo em vista que resultaria na perda de eficiência alocativa de

recursos orçamentários propostos no presente projeto de lei.

Ademais, o art. 166 da Constituição Federal veda o cancelamento

de dotações para pessoal e seus encargos.
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É o relatório.

Voto.

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

projeto de lei em exame, votamos:

a) pela rejeição da Emenda nº 00001 por

inconstitucionalidade;

b) pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 2002-CN, na

forma proposta pelo Poder Executivo.

Sala das sessões.

(Senador Ronaldo Cunha Lima, Relator)”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O assunto está em discussão.

Não há inscritos. Declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

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

Aprovado.

O assunto vai ao Plenário do Congresso Nacional.

Nada mais havendo a tratar, agradeço aos Srs. Deputados a presença.

Está encerrada a reunião.


