
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

8

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°: 0936/02 DATA: 26/11/02
INÍCIO: 15h15min TÉRMINO: 15h17min DURAÇÃO: 00h02min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00h01min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 2
REVISÃO: Gilberto
CONCATENAÇÃO: Eliana Ramagem

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação das matérias constantes das pautas nºs 29 e 30 de 2002.

OBSERVAÇÕES

A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Anivaldo Vale) –  Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 19ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das pautas 29 e 30 de 2002.

Não havendo número para deliberação, suspendo a reunião e marco a sua continuação para
as 18h30min de hoje.

Está suspensa a reunião.
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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°: 0944/02 DATA: 26/11/02
INÍCIO: 19h29min TÉRMINO: 22h20min DURAÇÃO: 02h51min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 02h54min PÁGINAS: 92 QUARTOS: 34
REVISÃO: Antonio Morgado, Carla, Marlúcia, Waldecíria, Zilfa
SUPERVISÃO: Amanda, Graça, Letícia, Myrinha, Neusinha, Yoko
CONCATENAÇÃO: Amanda

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação dos itens das Pautas nºs 29 e 30, de 2002.

OBSERVAÇÕES

Há intervenção inaudível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
iniciada a décima nona reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 29 e 30, de 2002.

 Apreciação da ata da oitava reunião extraordinária, realizada nos dias 19, 20 e 21 de
novembro de 2002.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter sido distribuída
antecipadamente.

Não há inscritos para discussão.
Conforme o estabelecido na alínea f do art. 9º do Regimento Interno desta Comissão, a

Presidência declara aprovada a ata.
Avisos.
Prazo para abertura de emendas.
Informo aos membros desta Comissão que, conforme o estabelecido no art. 35, inciso VII,

alínea c, da Resolução nº 01, de 2002, do Congresso Nacional, está aberto o prazo de 27 a 28 de
novembro (dois dias) para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto de decreto legislativo
referente ao Aviso nº 92-156/2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional relação das obras
nas quais foram registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações
realizadas pelo Tribunal no exercício de 2002.

Relator: Senador Moreira Mendes.
 Expediente.
Correspondência interna recebida:
 Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferidas pelo

Presidente:
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1. Ofício nº 219, de 19 de novembro, do gabinete da Deputada Laura Carneiro, justificando
ausência dos dias 19 a 24 de novembro de 2002.

2. Expediente de 21 de novembro, do Senador Sérgio Machado, justificando ausência às
reuniões realizadas nesta mesma data.

3. Ofício nº 235, de 25 de novembro, do Senador Leomar Quintanilha, justificando sua
ausência nos dias 19, 20 e 21 do mês de novembro de 2002.

 Correspondência externa recebida:
1. Expediente nº 115, de 6 de novembro, da Associação Brasileira de Consultores de

Engenharia — ABCE —, em que encaminha projetos justificando argumentos contra decisão do
TCU que afirma ser irregular a inclusão no Orçamento da União de obras sem projeto previamente
aprovado.

 2. Ofício nº 558, de 14 de novembro, da Secretaria de Controle Externo do Mato Grosso do
Sul, em cumprimento ao Acórdão nº 402/2002-TCU-Plenário, encaminhando deliberação sobre as
obras de construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do
Mato Grosso do Sul.

 3. Expediente de 21 de novembro, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da
Educação, solicitando aumento de 1 milhão de reais para dotação orçamentária de 2003.

Cópia deste expediente foi encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e ao
Relator Setorial da Área VI — Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e Turismo —
Deputado Dr. Rosinha.

Expediente encaminhando relação dos débitos constantes de Precatórios Judiciários a
serem incluídos na proposta orçamentária para 2003, em atendimento ao disposto no art. 23 da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2003.

Precatório Requisitório do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no valor de 34 mil, 745
reais e 90 centavos.

Expedientes encaminhados em cumprimento ao art. 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2003, informando obras acima de 2 milhões de reais.

Ofício nº 465, de 20 de novembro, do Ministério dos Transportes.
Avisos/SGS, de 20 de novembro, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Humberto Souto:
1. Aviso nº 3.265 (Decisão nº 1.561/2002): auditoria realizada na Prefeitura Municipal de

Goiânia.
2. Aviso nº 3.271 (Decisão nº 1.575/2002): representação sobre irregularidades ocorridas na

execução das obras do Canal Adutor do Sistema Coremas-Mãe D’Água e do Projeto de Irrigação e
Drenagem das Várzeas de Souza, na Paraíba.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Armando Abílio, sempre

atento aos problemas ocorridos na Paraíba, V.Exa. quer alguma explicação? Estou mencionando o
Aviso nº 3.271 (Decisão nº 1.575/2002), referente à representação sobre irregularidades ocorridas
na execução das obras do Canal Adutor do Sistema Coremas-Mãe D’Água e do Projeto de Irrigação
e Drenagem das Várzeas de Souza, no Estado que V.Exa. representa com tanta competência.

3. Aviso nº 3.272 (Decisão nº 1.576/2002): auditoria nas obras de construção, ampliação,
reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Rio Grande do Norte (penitenciárias de
Alcaçus, Parnamirim, Agrícola Dr. Mário Negócios e Presídio Provisório de Caraúbas).

4. Aviso nº 3.284 (Decisão nº 1.577/2002): representação contra possíveis irregularidades
em obras em Brusque, Santa Catarina.

5. Aviso nº 3.296/2002 (Acórdão nº 422/2002): tomada de contas do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, relativa ao exercício de 1993.

Ordem do Dia.
Pauta nº 29.
Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes projetos:
Item nº 1 (remanescente da Pauta nº 27/2002)
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Projeto de Lei nº 54/2002-CN, que “altera programas do Plano Plurianual para o período
2000/2003”.

Relator: Deputado Pedro Henry.
Foram apresentadas dezesseis emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Dr.

Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, analisamos o projeto na bancada e

propusemos alteração. Assim, entendo que não há acordo para ser votado neste momento. É a
alteração dos objetivos do programa, pois o Governo tem hoje um objetivo e propusemos nova
redação, que não a que está no programa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Normalmente V.Exa. já merece toda a
atenção, sobretudo agora que representa o partido do novo Presidente. Entendo que a matéria deve
sair de pauta e ser objeto de discussão entre V.Exa. e o Relator da matéria.

Item nº 2.
Projeto de Lei nº 58/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 39.766,00 (trinta e nove mil, setecentos e
sessenta e seis reais), para os fins que especifica”.

A quantia é pequena, considerando-se que para educação o valor deveria ser de 39 milhões.
O Deputado Mussa Demes não está presente.
Peço ao Líder, Deputado Pauderney Avelino, que leia o parecer.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Para uma quantia pequena, voto também

reduzido, Sr. Presidente.
“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 de boa técnica
orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 58/2002-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Não há oradores inscritos.
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.
Aprovada.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Item 3.
Projeto de Lei nº 62/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de
reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento”.

Relator: Deputado Olavo Calheiros.
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O Deputado Olavo Calheiros não está presente. Peço ao Deputado Aníbal Gomes, do mesmo
partido de S.Exa., que leia o parecer.

O SR. DEPUTADO ANÍBAL GOMES –
“Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o Presidente da

República, por intermédio da Mensagem nº 203, de 2002-CN (nº
834/2002, na origem), submete à apreciação do Congresso Nacional o
projeto de lei que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
12.000.000,00, para reforço de dotação orçamentária consignada no
orçamento vigente.

De conformidade com a Exposição de Motivos nº 326/MP, do
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o crédito
destina-se à continuidade das obras de construção do cais para
contêineres no Porto de Maceió, que objetivam, por sua vez, atender à
crescente demanda de movimentação desse tipo de carga, buscando
alcançar ganhos de produtividade e eficiência na operação portuária.

A Exposição de Motivos esclarece, ainda, que os recursos para o
atendimento do crédito serão provenientes do remanejamento de
dotação orçamentária consignada a Encargos Financeiros da União,
destinada ao pagamento da ‘Dívida Interna decorrente da Conta
Petróleo, Derivados e Álcool’, a qual se afigura bem menor do que o
valor estimado.

Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei em exame no
prazo regimental.

É o relatório.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria
Não há oradores inscritos.
Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que são favoráveis ao parecer proferido pelo Deputado Olavo Calheiros e lido pelo

Deputado Aníbal Gomes permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Item nº 4.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, se possível, solicito a V.Exa. inversão

de pauta e preferência para votação do Item nº 21.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em votação a proposta de inversão de

pauta, para que seja apreciado o Item nº 21. (Pausa.)
Item nº 21.
Aviso nº 76, de 2002-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 770,

de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no Corredor Mercosul (BR-
101, Divisa SC/RS — Osório/RS), conforme o Programa de Trabalho nº 26.782.0233.5727.0003, de
responsabilidade do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT (TC nº
003.390/2002-4)”.

Relator: Deputado Milton Monti.
Pergunto aos Srs. Deputados se todos estão de acordo com a proposta de inversão de

pauta?
Com a palavra o Líder do PFL, Deputado Pauderney Avelino.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, há uma norma que estabelece
que inversão de pauta só poderá se concedida antes de iniciada a Ordem do Dia.

Tenho certeza de que V.Exa. tem feito concessões, mas quero deixar registrado aqui que o
Partido da Frente Liberal gostaria de ver esta norma cumprida, que as inversões de pauta sejam
realizadas antes do início da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Pauderney, sei que V.Exa. é
grande conhecedor do Regimento. Mas a Comissão de Orçamento tem regimento próprio, e nele não
há essa prescrição. O requerimento é do Deputado Edir Oliveira. Se V.Exa. entender que há alguma
limitação de ordem material, poderíamos evitar a votação. Mas se há concordância... Inclusive o
requerimento não poderia ser levado em consideração, pois S.Exa. não integra a Comissão. Se
houver entendimento, votaremos. Caso contrário, seguirei a ordem da pauta.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, nihil obstat. O que eu queria
era deixar registrada a posição do Partido da Frente Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pois, não. Muito obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, não faço objeção em se alterar a

pauta, mas o Deputado deveria, no mínimo, justificar o porquê do pedido de inversão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Edir Oliveira, use o seu

poder de convencimento, que não é pequeno, para remover os obstáculos.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Não quero criar constrangimentos.
Esta é a primeira reunião da qual participo como membro titular desta Comissão, indicado

pelo PTB.
O que me preocupa, ao pedir essa preferência, não é nada mais, nada menos do que a

preocupação de que se possa ou não vencer toda a pauta de hoje. E como o item é de nº 21,
queremos apenas assegurar que se vote de uma vez esse relatório, uma vez que, para nós, do Rio
Grande do Sul, e também para os amigos e companheiros de Santa Catarina, essa é uma das obras
mais importantes para os dois Estados: a duplicação da BR-101, entre Palhoça, em Santa
Catarina, a Grande Florianópolis e Osório, no Rio Grande do Sul, emendando com a BR-290, a
Freeway.

Essa é uma obra tão esperada, tão ansiada, que já está em fase de licitação, e este item
permitirá que se continuem os trabalhos de desapropriações do leito da duplicação da rodovia.
Apenas isso. Mas se ficarmos tranqüilos de que vamos cumprir toda a pauta de hoje, não vejo
necessidade da urgência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado, vou apelar para V.Exa.
para que sigamos a pauta. Não houve consenso. Os companheiros do Partido dos Trabalhadores
irão estudar o assunto, vão se aconselhar com o Dr. Rosinha, Deputado do Paraná, e resolveremos
o problema na ordem correta.

Passemos, portanto, ao Item nº 4.
Projeto de Lei nº 63/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no

valor global de R$ 2.264.739,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta
e nove reais), em favor da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União,
para os fins que especifica”.

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima.
O Senador Ronaldo Cunha Lima não está presente. Solicito ao Deputado João Almeida que

proceda à leitura do relatório do nobre Senador.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, a matéria foi distribuída a tempo para

análise dos membros desta Comissão. Sendo muito extenso o relatório, vou limitar-me à leitura do
voto, que está exarado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, votamos, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 63, de 2002-CN, na forma proposta pelo Poder
Executivo”.
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O ilustre Senador rejeita, portanto, qualquer possibilidade de alteração, e sequer foram
apresentadas emendas ao projeto.

Este é o parecer.
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 Deputados que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Item 5.
Projeto de Lei nº 64/2002-CN, que “abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União crédito suplementar no valor global de R$ 45.906. 851,00 (quarenta e cinco milhões,
novecentos e seis mil e oitocentos e cinqüenta e um reais), em favor de diversos Órgãos dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público da União, para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente”.

Relator: Deputado João Almeida.
Solicito ao Deputado João Almeida que faça o relato.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, V.Exa. já anunciou a ementa do

projeto, e a matéria também foi distribuída a tempo para análise dos Srs. Congressistas. Mas quero
fazer o seguinte reparo: embora não tenham sido apresentadas emendas a este projeto, houve ofício
endereçado a V.Exa., pedindo que fosse introduzida modificação no projeto, que, em substância,
não alterou o valor. Apenas mera modificação de alocação de recursos.

Esse ofício é atendido no parecer que apresentamos, que concluiu com o seguinte voto:
Desse modo, considerando que o projeto de lei 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 às exigências legais e aos princípios da
boa técnica orçamentária, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 64 de 2002-CN, na forma do
substitutivo apresentado.

O substitutivo decorre, como citei, do pedido  de alteração feita, por ofício, a V.Exa., que o
transferiu a esta Relatoria.

Este é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Tem a palavra o Deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, nós, do PT,

vamos votar favorável ao parecer do nobre Relator, mas, como militante da área de Saúde, não me
posso furtar de tecer alguns comentários.

Há cerca de dois anos, questionei o fato de recursos da Câmara e do Senado estarem sendo
destinados ao INCOR. Acho que há necessidade de se ter especialidades médicas, hospitais
especializados, institutos do porte do INCOR, mas lembro que temos um Ministério da Saúde
responsável pelo setor, e não a Câmara Federal. Para o INCOR está sendo liberado 2 milhões, fruto
de remanejamento interno da Câmara, e 7 milhões e 70 mil do Senado, enquanto os hospitais
universitários estão fechando suas portas para casos de urgência e emergência.

Votamos favoravelmente, mas temos de chamar atenção para a incoerência de que,
enquanto certos setores são atendidos, boa parte da população pobre deste País não tem acesso
aos hospitais universitários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Como não há mais oradores inscritos,
declaro encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Deputados que são favoráveis permaneça como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam a matéria permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item nº 6.
Projeto de Lei nº 67, de 2002, do Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da

Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Executivo, crédito suplementar no valor
de R$ 75.801.806,00 (setenta e cinto milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e seis reais, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento”.

Relator: Deputado José Carlos Elias.
O Deputado José Carlos Elias não está presente. Vou solicitar ao Deputado Jorge Khoury

que leia o relatório.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou limitar-

me ao voto do companheiro José Carlos Elias:
“III – Voto.
Desse modo, considerando que o projeto de lei 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 às exigências legais e
aos princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 67, de 2002-CN, nos termos propostos pelo Poder
Executivo”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Não há oradores inscritos.
Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao parecer do Deputado José Carlos Elias, lido pelo

Deputado Jorge Khoury, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
 Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao parecer do Relator permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Presidente, V.Exa. adiou a discussão do item nº 1,

Projeto de Lei nº 54/02, pois havia interposição do representante do Partido dos Trabalhadores. Eu
queria pedir a V.Exa. que a matéria volte para a pauta, porque há entendimento, por parte desta
Relatoria, para aceitação da mudança proposta. Assim, poderíamos aproveitar a sessão de hoje
para aprovar o projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Presidência de ofício retoma a
pauta, entendendo que tal item havia sido retirado devido à alegação da ausência de V.Exa.
Tínhamos certeza de que V.Exa. encontraria o melhor caminho.

Portanto, voltamos ao item nº 1 da pauta (remanescente da Pauta nº 27, de 2002).
Projeto de Lei nº 54/2002-CN, que “altera programas do Plano Plurianual para o período

2000/2003”.
Relator: Deputado Pedro Henry.
Concedo a palavra ao Relator.
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O SR. DEPUTADO PEDRO HENRY – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, o Projeto de
Lei nº 54/2002, que altera programas do Plano Plurianual para o período 2000/2003, recebeu
nesta Comissão dezesseis emendas. Ao estudar minuciosamente o projeto de lei e as emendas
apresentadas, optamos pela rejeição das emendas e pela aprovação do projeto de lei nos termos em
que foi apresentado.

Entretanto, após a abertura da sessão, a Liderança do PT apresentou uma alteração que, na
verdade, se refere apenas à mudança da redação do objetivo do FUST, um dos itens abordados pelo
projeto de lei. A nova redação, com os objetivos do FUST, passaria a vigorar nos seguintes termos:

“Garantir o acesso aos serviços de telecomunicações e de valor
adicionado em estabelecimentos de ensino público, instituições de
saúde pública, para as populações em localidades com menos de 100
habitantes e para as populações cuja renda não permita o acesso em
base comercial em bibliotecas públicas, unidades de serviço público em
áreas remotas e de fronteira de interesse estratégico, órgãos de
segurança pública para deficientes carentes e instituições de
assistência a deficientes e em áreas rurais”.

É a alteração proposta pela Liderança do PT, e quero incorporá-la ao meu relatório, para
que possamos efetivamente julgar o mérito.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, quando

iniciamos a Ordem do Dia, apresentei questão de ordem que versava justamente sobre a matéria
agora trazida à tona pelo Relator. Essa é a redação que não constava naquele momento, mas,
agora, quando o Relator dá o seu voto, apresenta a alteração então pleiteada. É esse o acordo que
fizemos. Portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei nos moldes agora apresentados
pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há mais oradores inscritos.
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item nº 7.
Projeto de Lei nº 72, de 2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União crédito

suplementar no valor global de R$ 11.236.692,00 (onze milhões, duzentos e trinta e seis mil,
seiscentos e noventa e dois reais), em favor do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale, Vice-Presidente da Comissão e Relator da matéria.
Na ausência de S.Exa., solicito ao Deputado João Almeida que proceda à leitura da matéria.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, como o projeto teve o relatório
distribuído com antecedência, para conhecimento dos Srs. Congressistas membros desta
Comissão, vou limitar-me à leitura do 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
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detalhamento se acha realizado segundo os princípios de boa técnica
orçamentária.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
72, de 2002-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo”.

Sr. Presidente, esse é o parecer do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão a matéria.
Não há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item nº 8.
Projeto de Lei nº 73/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da

União crédito suplementar no valor global de R$ 105.232.872,00 (cento e cinco milhões, duzentos e
trinta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia e do
Ministério das Relações Exteriores, para reforço de dotações da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Juquinha.
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, o projeto está relacionado a AGFs.

Quero saber da possibilidade de pedido de vista.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado, se V.Exa. quiser, daremos

um tempo durante o transcurso da reunião, para que analise o projeto. Não há como pedir vista.
Como aprovamos tudo por acordo, posso retirar de ofício, e discutiremos amanhã.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. terá tempo de estudá-lo.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Item nº 9.
Projeto de Lei nº 74, de 2002-CN, que “abre crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social da União, em favor do Ministério de Minas e Energia e do Ministério das
Comunicações, no valor global de R$ 68.123.121,00 (sessenta e oito milhões, cento e vinte e três mil,
cento e vinte e um reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá
outras providências”.

Relator: Deputado José Chaves.
O Deputado José Chaves está ausente. Solicito ao Deputado Pedro Novais, Líder do partido,

que leia o relatório. Assim como o Deputado João Almeida, que disse que pagou o preço da
ausência do companheiro de partido, V.Exa. também, generosamente, pode pagar.

 O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Parecer ao Projeto de Lei nº 74/2002-CN:
“Do exame do projeto, concluímos 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, com as disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2002 e com a Lei da
Responsabilidade Fiscal.

 Ante o exposto, não tendo o Projeto de Lei recebido emendas na
Comissão, e tendo em vista o exame da constitucionalidade e do mérito,
somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 74, de 2002, como
apresentado pelo Poder Executivo.
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 Sala da Comissão, 19 de novembro de 2002.
 Deputado José Chaves, Relator”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Não há inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
 Em votação no Senado Federal.
Os que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item nº 10.
Projeto Lei nº 75/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério

da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais),
para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Mussa Demes, do PFL do Piauí.
S.Exa. não está presente, embora nesta Comissão seja um dos mais assíduos.
Solicito ao Deputado Pauderney Avelino, Líder do PFL na Comissão, que leia o relatório do

Deputado Mussa Demes.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, o ilustre Deputado Mussa

Demes diz que não foram apresentadas emendas ao PL nº 75.
O voto do Relator é o seguinte:

“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 redações 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 de boa técnica
orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos pela aprovação do PL nº
75/2002-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em votação a matéria.
Não há inscritos.
Está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Peço aos Srs. Congressistas que desconsiderarem o item nº 11, Projeto de Lei nº 80, por ter

sido aprovado em regime de urgência pelo Plenário do Congresso Nacional.
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 – O item 11 foi aprovado em regime de urgência?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Aprovado em regime de urgência.
Segundo fui informado, houve acordo entre as Lideranças presentes. E, como sempre, o partido de
V.Exa. estava presente.

Item nº 12.
Projeto de Lei nº 82/2002, do Congresso Nacional, que “abre crédito suplementar aos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, no valor global de R$ 28.205.505,00 (vinte e oito
milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e cinco reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Roberto Balestra.
Tem S.Exa. a palavra para proferir o relatório e o voto.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA – Sr. Presidente, meu voto é um pouco extenso.

Por isso, vou lê-lo apenas das emendas em diante.
Quanto às emendas apresentadas ao projeto, apesar de merecerem atenção especial,

tivemos de rejeitá-las. E a razão dessa decisão está devidamente explicada em nosso relatório,
quando avaliamos a importância desse crédito para atender compromissos da Administração. Além
disso, no caso das Emendas 0001 a 0005, constatamos que os subprojetos a serem suplementados
não constam da lei orçamentária ou dos créditos adicionais aprovados até a presente data. Além
disso, essas emendas propõem suplementação sem oferecer os respectivos cancelamentos. Nesses
casos, confrontam-se os arts. 29, §1º, e 21, inciso II, da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso
Nacional.

Quanto à Emenda nº 0006, verificamos que a dotação na qual se propõe cancelamento,
identificada com a Funcional Programática nº 20.601.0354.1104.0001, não consta do Anexo I do
referido projeto de lei.

Finalmente, quanto à Emenda nº 007, reportamo-nos ao disposto na referida Exposição de
Motivos, em que se afirma que os cancelamentos propostos em nada prejudicarão o
desenvolvimento da programação prevista, não havendo razão, portanto, para evitá-los.

Assim, diante do exposto, votamos pela rejeição das emendas apresentadas e pela aprovação
do Projeto de Lei nº 82, de 2001, na forma proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o parecer do Deputado
Roberto Balestra, do PPB de Goiás. (Pausa.)

Não há inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item nº 13.
Projeto de Lei nº 83/2002-CN, que “abre crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em

favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no valor de R$
193.900.000,00 (cento e noventa e três milhões e novecentos mil reais), para fins específicos”.

Relator: Senador Jonas Pinheiro.
Solicito ao Senador Carlos Patrocínio a gentileza de ler o relatório de seu companheiro

Senador Jonas Pinheiro, que não se encontra presente.
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Com muito prazer, Sr. Presidente.
Trata-se de abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos

Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no valor de 193
milhões e 900 mil reais, para os fins que especifica.
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“O referido crédito encontra-se de acordo com os dispositivos
constitucionais, legais e regimentais pertinentes à matéria,
especialmente o art. 167, inciso V, da Constituição e os arts. 41, inciso
II, e 43, § 1º, incisos II e III, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa
técnica legislativa e afigura-se meritório.”

 Não foram apresentadas emendas ao projeto.
“Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade,

juridicidade e mérito do projeto de lei em exame, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 83, de 2002-CN, na forma proposta pelo
Poder Executivo.”

Esse é o parecer do eminente Senador Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão o relatório do Senador

Jonas Pinheiro, proferido pelo Senador Carlos Patrocínio.
Não há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Item nº 14.
Projeto de Lei nº 85/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos

Ministérios da Educação, da Cultura e do Esporte e Turismo, crédito suplementar no valor global de
R$ 43.762.093,00 (quarenta e três milhões, setecentos e sessenta e dois mil e noventa e três reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Mussa Demes, do PFL do Piauí.
O relatório será lido pelo Deputado Claudio Cajado, do PFL da Bahia
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, o parecer é da Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 85/2002, do Congresso
Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Cultura
e do Esporte e Turismo, crédito suplementar no valor global de 43 milhões, 762 mil e 93 reais, para
reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente”.

O autor é o Executivo, e o Relator é o Deputado Mussa Demes.
Leio o voto do Sr. Relator:

“Voto.
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 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 de boa técnica
orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos pela aprovação do PL nº
85/2002-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo”.

Está lido o voto do Sr. Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem a palavra o Deputado Gilmar

Machado, para discutir.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, a bancada do PT decidiu votar

favoravelmente. Quero apenas fazer uma observação. Nesse crédito, o Relator fez algumas
modificações e alguns cancelamentos. Há muito tempo, vimos criticando a forma como o Governo
vem tratando e desvalorizando o servidor público. Vinte e quatro milhões do total de 43 milhões vão
sair da proposta de valorização dos servidores, parte inclusive acordada em greve. Há muitas
outras coisas que, praticamente, estão paralisando os Ministérios, como falta de dinheiro para
pagar contas de água e energia.

Vamos votar de acordo com o voto aqui proferido, mas deixamos registrado mais uma vez
nosso protesto. Esperamos que, no ano que vem, os servidores públicos possam receber novo
tratamento. Não podemos continuar desrespeitando-os como fez o atual Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputado Gilmar Machado, tenho
absoluta certeza de que, a partir de janeiro, os servidores públicos serão absolutamente
valorizados.

A matéria está em discussão.
Não há oradores inscritos.
Está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que são favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada, com a ressalva apresentada pelo Deputado Gilmar Machado e com a certeza da

valorização dos servidores públicos a partir de 1º da janeiro de 2003.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, estou gostando de ver a sua

convicção quando se refere ao assunto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tenho absoluta certeza, sobretudo

após ouvir V.Exa. e os Deputados Gilmar Machado e Dr. Rosinha.
Item nº 15.
Projeto de Lei nº 88/2002-CN, que “abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 240.988,00 (duzentos e
quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais), para os fins que especifica”.

Relator: Deputado Mussa Demes, do PFL do Piauí.
O Deputado Claudio Cajado, do PFL da Bahia, vai proceder à leitura.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO – Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 88, de 2002, do Congresso Nacional, que “abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito
especial no valor de 240 mil 988 reais, para os fins que especifica”.

O autor foi o Poder Executivo e o Relator é o nobre Deputado Mussa Demes.
Não houve apresentação de emendas, Sr. Presidente.
Passo a ler 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.
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Constatou-se igualmente que a proposição não fere quaisquer
outros dispositivos legais relativos à alocação de recursos e que o seu
detalhamento se acha realizado segundo os princípios da boa técnica
orçamentária.

Diante do exposto e relatado, somos pela aprovação do PL nº
88/2002, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder
Executivo.”

Está lido o voto do Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Não há inscritos.
Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Agradeço ao Deputado Claudio Cajado pela colaboração.
Item nº 16.
Projeto de Lei nº 90/2002-CN, que “abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 197.811.440,00
(cento e noventa e sete milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e quarenta reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Voto do Relator.
Do exame do projeto, concluímos 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, com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2002 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que se refere às emendas apresentadas, entendemos que, além das naturais limitações
de disponibilidade de recursos, há também outras dificuldades para sua aprovação, conforme
especificação a seguir.

A Emenda nº 001 propõe o remanejamento da dotação atendida pela Fonte 135 — cota-
parte do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante.

A Emenda nº 003 oferece como cancelamento dotação de subtítulo (Gerenciamento e
Controle da Velocidade na Rede Ferroviária Federal — Nacional) em que o crédito adicional visa
mera alteração de GND, visto que há um cancelamento e uma suplementação no mesmo valor.
Parece-nos que efetuar corte em tal programação seria temerário, visto que a disponibilidade para
cancelamento naquele subtítulo não foi evidenciada por parte do Poder Executivo.

Ante o exposto e tendo em vista o exame da constitucionalidade do mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 90, de 2002, como apresentado pelo Poder Executivo, e pela rejeição
das emendas apresentadas.

Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2002.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra para discutir.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, o Deputado Félix Mendonça não

atendeu a uma emenda de minha autoria, no valor de 2 milhões de reais, em que propunha a
suspensão do cancelamento.

Deputado Anivaldo Vale, já cancelaram 2 milhões de reais da Hidrovia Araguaia—Tocantins.
S.Exa. não me atendeu, mas veio explicar o porquê. Esse porquê eu já conhecia. Apresentei
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emenda para ressaltarmos a importância dessa hidrovia. Agora, temos de acolher a decisão do
Deputado Félix Mendonça.

Sabem V.Exas. o que está acontecendo? Há oito anos, conseguimos incluir o primeiro
recurso na Hidrovia Araguaia—Tocantins, corredor de extraordinária importância para o Estado do
Mato Grosso — não atinge Mato Grosso do Sul —, pois vai escoar, para exportação, toda produção
de grãos daquela formidável fronteira agrícola, através dos Portos de Itaqui e do Conde, esse
brevemente, com a conclusão da eclusa de Tucuruí. O custo do transporte será barateado em 21
dólares a tonelada em relação ao Porto de Paranaguá. Devo ressaltar que há seis anos não se
aprova o Relatório de Impacto Ambiental — RIMA, para que a hidrovia pudesse ser implantada. E
precisaríamos, Sr. Presidente, de uma mixaria para implantá-la.

Aqui faço uma crítica ao pessoal do Pará. Lamentavelmente, o Governador que recebeu meu
apoio por seis, sete anos — fui candidato a Vice-Governador do seu Vice e rompi com ele
politicamente — nunca teve coragem para enfrentar o problema. ONGs internacionais e nacionais
vêm procrastinando projeto de vital importância para o desenvolvimento do País, que poderia fazer
avançar a fronteira agrícola do Mato Grosso para o Tocantins e Pará e, com isso, logicamente
favorecer o sistema de produção no cerrado do Pará — nosso Estado também tem cerrado — e bom
para produção — e não só mata amazônica. Como disse, até hoje não se aprovou o RIMA, Sr.
Presidente.

Assim, a hidrovia está paralisada. Lógico, não há como implantá-la. Por negligência,
omissão, preguiça e incompetência do atual Governador do Estado do Pará, Sr. Almir Gabriel, não
se tem o que gastar.

Mais ainda: o Governo Federal também faz de conta que esse Corredor Norte/Sul—
Sul/Norte, é importante. Na verdade, não lhe dá nenhuma importância. Em nenhum momento, não
houve enfrentamento.

Fica o registro: a incompetência prevaleceu, e o Deputado Félix Mendonça ratifica aquilo
que foi proposto pelo Governo, ou seja, cancela a verba, já que o povo do Pará não quer. Não é isso.
O Pará deseja e precisa de recursos, mas a incompetência ainda comanda aquele Estado. Espero
que no próximo governo, e o Deputado Anivaldo Vale vai estar aqui para fiscalizar, isso não
aconteça mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Giovanni, fico satisfeito
com suas considerações. O eminente Deputado Félix Mendonça ainda vai se pronunciar. V.Exa.
tem sido um Deputado extremamente importante para esta Comissão e fará muita falta nos
próximos quatro anos. Certamente V.Exa. ainda voltará a esta Casa, ou ao Senado, ou ao Governo
do Estado.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Concordo com o Deputado Giovanni Queiroz.

S.Exa. já havia concordado conosco antecipadamente. Na verdade, o Pará tem de enfrentar esse
problema: respeitar o meio ambiente, mas com o prejuízo, sem dúvida, desse grande projeto.
Acredito que, com o esforço de todos, os paraenses encontrarão a solução e concluirão obra tão
importante para o Estado e que tem no Deputado Giovanni Queiroz seu grande defensor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não havendo mais inscritos, encerro a

discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item nº 17.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado João
Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, solicito que o item 17 seja votado
amanhã, uma vez que há recursos vinculados à AGF.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Atendida a solicitação do Deputado
João Grandão.

Item nº 18.
O Relator é o Deputado João Coser, que se encontra presente.
Projeto de Lei nº 99/2002-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Com a palavra o Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, o presente projeto “abre ao Orçamento o

valor de 35 milhões de reais, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
para atender despesas solicitadas pelo Ministério da Fazenda, visando à aquisição de equipamentos
para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”.

Do ponto de vista técnico, o cancelamento dos recursos oferecido apresenta-se viável, pois
se trata da Reserva de Contingência e da ação “Financiamento e Equalização de Preços nas
Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores Estratégicos”.

Sr. Presidente, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei nº 99, de 2002, na forma
proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão o parecer do Deputado
João Coser.

Não havendo inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Item nº 19. (Remanescente da Pauta nº 27/2002)
Aviso nº 109, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº

1.349, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria nas obras de reforma, ampliação e modernização do
Aeroporto Internacional de Salvador, objetivando o aumento de capacidade de atendimento de
passageiros e a construção de um novo terminal de carga. (TC nº 003.641/2002-6).

Relator: Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O relatório já foi lido, e o eminente Deputado João Coser pediu adiamento. Solicito a V.Exa.,

Sr. Presidente, novo adiamento para amanhã, porque ainda terei de conversar com a bancada do
PT antes da discussão e votação da matéria.

Outros relatórios do Tribunal de Contas da União, a exemplo de Serrinha, Serra Talhada e
metrôs, foram aprovados. No entanto, em razão de o Líder do PT já ter pedido adiamento, solicito a
V.Exa. que a discussão e votação do relatório fique para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vou atender o pleito de V.Exa. Para
este item, como todos os outros, deverá haver entendimento com o Deputado João Coser e a
bancada do Partido dos Trabalhadores.

Item nº 20.
Aviso nº 68, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 698,

de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente a
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levantamento de auditoria relativo às obras de melhoria das instalações do Porto de Natal/RN (TC
nº 004.212/2002-7 e 004.213/2002-4).

Relator: Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, trata-se de relatório pouco complexo,

em função do próprio título da matéria, ou seja, são obras com graves indícios de irregularidades.
Assim, passo a ler algumas considerações.

“5. São apontadas às fls. 10/13 inúmeras irregularidades nos
contratos nº 006/99 (ampliação do cais), nº 18/2001 (ampliação da
bacia da evolução) e nº 023/99 (serviços de assessoria à fiscalização
das obras de ampliação do cais), reproduzidas a seguir.

6. No contrato nº 006/99, celebrado com a Construtura OAS
Ltda., cuja execução já foi finalizada, foram encontradas as seguintes
irregularidades: composição excessiva do BDI e inclusão de valores já
contemplados em itens da planilha de serviços, sobrepreço na
elaboração do projeto executivo e na aquisição de defensas, alteração
indevida de índices de reajustamento, faturamento de serviços não
atestados pela fiscalização e reajustamentos indevidos.

7. No Contrato nº 18/2001, a equipe de auditoria apontou
improbidade no processo licitatório. No de nº 023/99, as irregularidades
referem-se ao descompasso com o Contrato nº 006/99 e acréscimo no
valor contratado em 53,5%.”

Conforme esclarece o Ministro-Relator, “(...) as irregularidades constatadas no presente
levantamento de auditoria estão sendo apuradas no TC 005.814/2002-9, referente à representação
da Unidade Técnica, no qual autorizei a realização de audiência do responsável”.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União prolatou a Decisão nº 698/2002—TCU—
Plenário nos seguintes termos:

“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:

8.1 – comunicar à Presidência e à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, acerca das
obras do Porto de Natal/RN, que:

8.1.1 – a irregularidade concernente à execução orçamentária
indevida, apontada inicialmente como grave, motivando a inclusão da
referida obra no Quadro VII da Lei nº 10.407/2002, foi objeto de
deliberação deste Tribunal, que, mediante o Acórdão nº 237/2001-
Plenário, aplicou multa ao responsável e determinou providências no
sentido de regularizar a situação;

8.1.2 – interposto recurso, o Tribunal, por meio do Acórdão nº
72/2002-Plenário, manteve a multa e determinou que se comunicasse
ao Congresso Nacional o saneamento da situação, visando à retirada
da obra da lista com indícios de irregularidades;

8.1.3 – foram constatados indícios de outras irregularidades na
execução da obra;

8.1.4 – as referidas irregularidades estão sendo apuradas no TC
005.814/2002-9, em fase de audiência”.

Passo agora à leitura do voto.
Consoante se verifica dos termos do relatório e do voto proferidos pelo Ministro Marcos

Vinicios Vilaça e da Decisão nº 698/2002, foram verificados novos indícios de irregularidades
graves que ainda não eram conhecidos quando esta Comissão e o Congresso Nacional deliberaram
a respeito da obra em tela, autorizando sua execução por meio do Decreto Legislativo nº 041/2002.
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Nesse sentido, entendemos conveniente suspender novamente a execução, porém fazendo a
mesma recair apenas sobre os contratos em que há irregularidades apontadas pelo Tribunal de
Contas da União, de forma a não causar maiores prejuízos ao Erário.

Em face do exposto, voto pela vedação da execução dos Contratos 006/99, 023/99 e
018/2001, no âmbito das dotações consignadas no Orçamento da União de 2002 nas classificações
funcionais-programáticas 26.784.0235.5864.0024 — Melhoramento das Instalações do Porto de
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e 26.784.0909.0637.0024 — Participação da União no
capital, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Melhoramento das Instalações do Porto de
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Sr. Presidente, o voto é pela vedação da execução dos contratos mencionados no relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Aproveito para informar que hoje participei de seminário promovido pelo Tribunal de Contas

da União, cujo principal tema foi exatamente fiscalizações e paralisações. Pude observar que a
prática adotada pelo Congresso Nacional em relação a esse assunto é pioneira no mundo. Estamos
aperfeiçoando, exatamente como destacou o Deputado João Grandão no seu voto. Essa prática será
de muita importância para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. Trata-se de
conquista da Comissão de Orçamentos e do Congresso Nacional, na medida em que pareceres como
o do Deputado João Grandão vão ao detalhe de paralisar apenas contratos com características de
irregularidades. Assim, busca-se o aperfeiçoamento do processo. Nós, nesta Comissão, com o apoio
do Tribunal de Contas da União, valorizamos o controle externo e, acima de tudo, os recursos dos
contribuintes. A Comissão de Orçamento está desempenhando bem esta missão e, com isso,
contribui significativamente para a melhoria da aplicação dos recursos públicos no Brasil.

A matéria continua em discussão.
Como não há inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Deputado João Grandão, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Acredito que podemos atender ao pedido do Deputado Edir Oliveira.
O Relator, Deputado Milton Monti, fará a leitura do seu relatório ao Aviso nº 76, de 2002,

que “encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 77, de 2002, do Plenário do Tribunal de
Contas da União, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no Corredor Mercosul (BR-
101, divisa Santa Catarina/Rio Grande do Sul — Osório, Rio Grande do Sul), conforme Programa de
Trabalho nº 26.782.0233.5727.0003, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes — DENIT. (TC nº 003.390/2002-4)”.

Com a palavra o Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, passo

a ler o voto:
“Conforme evidenciado pela Decisão do Tribunal de Contas nº

770/2002, as irregularidades graves que impediam a retomada de
execução da obra, objeto desse parecer, foram saneadas. Neste sentido,
o Tribunal de Contas da União recomenda o reinício da execução, uma
vez que já não mais há riscos de prejuízos ao Erário.

Assim, acompanho o entendimento do Tribunal de Contas da
União e entendo ser possível a autorização para que a execução do
subtítulo seja retomada. Resta, destarte, ao Tribunal e ao Congresso
acompanharem o andamento da obra até sua conclusão.
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Em face do exposto, voto pela autorização da execução do
Subtítulo 26.782.0233.5727.003, adequação de trechos rodoviários no
Corredor Mercosul — BR-101, Rio Grande do Sul, divisa Santa
Catarina/Rio Grande do Sul/Osório, da Unidade Orçamentária nº
39.252, Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte —
DENIT, na forma do projeto de decreto legislativo anexo”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão.
Com a palavra o eficiente suplente do PDT, Deputado Fernando Coruja.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Na ausência do titular, ele é titular.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O desempenho dele é sempre de

titular.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, como bem já levantou o

Deputado Edir Oliveira, é evidente a importância dessa obra para o Rio Grande do Sul.
Desejo apenas fazer uma sugestão no projeto de decreto legislativo do Deputado Milton

Monti, onde se lê:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos

consignados pelo Orçamento de investimentos da União (...)”.
Salvo melhor juízo, acho que deveria ter a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos
consignados pelo Orçamento Fiscal da União...” — porque Orçamento
fiscal no GND-4 é investimento.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Acolho a sugestão do Deputado Fernando Coruja para
que seja alterada a redação para “(...) do Orçamento Fiscal da União, de 2002”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Aceita a sugestão do Deputado
Fernando Coruja.

A matéria continua em discussão.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Edir

Oliveira, membro titular da Comissão.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, desejo apenas registrar que a

Associação dos Municípios do Litoral Norte, do Estado do Rio Grande Sul, no último dia 4 de
novembro, encaminhou pleito para nós, Parlamentares daquele Estado, assinado pelos Prefeitos de
Osório, Cará, Maquiné, Terra de Areia, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Dom Pedro de Alcântara e
Torres, solicitando agilização do procedimento. Estamos satisfeitos, porque, finalmente, recomeçará
a fase de desapropriações. Se Deus quiser, a obra deverá ser iniciada até o final deste ano,
interligando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina a todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria continua em discussão.
Não há oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Passo a Presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Item nº 22.
Aviso nº 89, de 2002-CN, que "encaminha ao Congresso Nacional cópia de Decisão nº 948, de

2002, Tribunal de Contas da União (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que a
fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de modernização e recuperação da
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infra-estrutura física das instituições federais de ensino superior e dos hospitais de ensino no Estado
da Bahia (TC nº 005.881/2002-1)".

Relator: Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Voto: pelo arquivamento da matéria.
Com a palavra o Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata o

presente parecer do Aviso nº 89, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso cópia da Decisão nº
948, de 2002, TCU, bem como os respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria nas obras de modernização e recuperação de infra-estrutura física das
instituições federais de ensino superior e dos hospitais de ensino no Estado da Bahia.

O subtítulo pertinente na Lei Orçamentária é: Modernização e Recuperação da Infra-
estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior dos Hospitais de Ensino do Estado da
Bahia.

O contrato no qual foi identificada irregularidade grave foi o de nº 29/00, PCU, constante do
Quadro VII, anexo à Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002.

A documentação sob exame desta Relatoria foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo
TCU, fundamentada no que a LOA/2002, em seu art. 12, § 3º, estatui: "A deliberação da Comissão
de que trata o caput será tomada com fundamento em informações prestadas pelo Tribunal de
Contas da União sobre as medidas saneadoras das irregularidades apontadas".

 Inicialmente, cabe esclarecer que a execução orçamentária e financeira da obra
mencionada havia sido suspensa por força da incidência da norma insculpida no art. 12, caput, da
LOA/2002, que assim apregoa: "Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2002, é vedada a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou
subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades (...)".

Por meio do Aviso nº 220, o Tribunal encaminhou a Decisão nº 056, de 2002, acompanhado
do respectivo relatório, no qual aquela Corte indicou o saneamento das irregularidades graves
anteriormente apontadas. Além disso, expediram-se determinações à Universidade Federal da
Bahia, responsável pela obra, para que não ocorressem novas irregularidades.

Esta Comissão Mista examinou parecer de minha autoria, apresentado em 7 de maio de
2002, o qual concluía pela liberação da execução da obra acima mencionada. Tal parecer foi
aprovado em 28 de maio de 2002. A votação no Congresso Nacional foi em 2 de julho de 2002,
dando origem ao Decreto Legislativo nº 29, 2002, o qual foi publicado no Diário Oficial da União de
5 de julho de 2002. Portanto, já não existe qualquer impedimento à execução do contrato, após sua
liberação pelo Congresso Nacional.

A Decisão nº 948, ora examinada, volta a ressaltar o cumprimento das determinações do
Tribunal de Contas.

Conforme se depreende dos termos da decisão do Plenário do TCU, não foram identificados
fatos novos na auditoria realizada em 2002 que ensejassem a manifestação desta Comissão. Tendo
em vista que a execução da obra já se encontra liberada por força do disposto no decreto referido,
não cabe nova deliberação da Comissão nesse sentido.

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento da
documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União referente às obras de modernização
e recuperação de infra-estrutura física das instituições federais de ensino e dos hospitais de ensino
no Estado da Bahia e determine seu arquivamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O parecer do Relator está em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
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Item nº 23: Avisos nº 94, de 2002-CN, que "encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 988, de 2002, do Tribunal de Contas da União (Plenário), bem como os respectivos
relatório e voto que o fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de adequação
de contornos rodoviários no Corredor Mercosul, BR-116, em Curitiba (Contorno Leste), TC nº
004.972/2002-3, e 97, de 2002-CN, que "encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº
985, de 2002, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria nas obras de adequação de contornos rodoviários no Corredor
Mercosul, BR-116, Paraná, região metropolitana leste de Curitiba, Paraná (TC nº 005.497/2001-1)".

Relator: Deputado João Grandão.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela aprovação da execução, na forma do decreto legislativo em anexo.
Com a palavra o Relator, Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, com a permissão de V.Exa., vou ler

apenas o voto do Relator e o projeto de decreto legislativo apresentado.
Conforme evidenciado por ambas as decisões do Tribunal de Contas da União, as

determinações emanadas pela Corte de Contas foram integralmente cumpridas, ocorrendo,
conseqüentemente, o saneamento das irregularidades graves anteriormente constatadas. Além
disso, as falhas que ainda persistem são de natureza formal, não havendo risco de dano ao Erário.

Nesse sentido, não subsistem os motivos que levaram à paralisação da obra e à vedação do
recebimento de recursos federais da LOA/2002, podendo tal obra voltar a receber recursos federais.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do Convênio nº 98349587, no âmbito
da dotação consignada no Orçamento Fiscal da União de 2002, na classificação funcional
programática 26.782.0233.5737.001, adequação de contornos rodoviários no Corredor Mercosul,
BR-116, em Curitiba (Leste), na forma do projeto de decreto legislativo que está em anexo.

Projeto de Decreto Legislativo:
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos

consignados pelo Orçamento Fiscal da União de 2002 (Lei nº 10.407, de
10 de janeiro de 2002), no subtítulo 26.782.0233.5737.001, adequação
de contornos rodoviários no Corredor Mercosul, BR-116, em Curitiba
(Leste), da Unidade Orçamentária 39.252 - DNIT, para execução do
Convênio nº 98349587.

Art. 2º - O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento
físico-financeiro da execução do convênio 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. 116, §1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de maio de 2003.

Art. 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.”

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O parecer do Relator está em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item nº 24: Aviso nº 99, de 2002-CN, que "encaminha ao Congresso Nacional cópia da

Decisão nº 1063/2002, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que o
fundamentam, referente ao relatório de auditoria realizada nas obras de pavimentação de rodovias
estaduais (RO 370 e 473) no Estado de Rondônia (TC nº 005.687/2002-4)".
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Relator: Deputado Luciano Castro.
Voto: pela manutenção da vedação de execução da obra e pelo arquivamento da matéria.
Solicito ao Deputado Pauderney Avelino que faça a leitura do relatório do Deputado Luciano

Castro.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pois não, Sr. Presidente.
Voto do Relator:

“Conforme salientado pela Decisão nº 1063/2002 do TCU e pelo
relatório encaminhado por aquela Corte ao Congresso Nacional, os
indícios de irregularidades graves apontados ainda não foram
saneados, tendo em vista que o processo que trata da citação e
audiência dos responsáveis ainda não foi julgado. Além disso, conforme
demonstrado, há risco de dano ao Erário caso ocorra a continuidade da
obra.

Portanto, permanecem os motivos que ensejaram a suspensão
da obra constante da Lei Orçamentária de 2002, devendo a mesma
continuar impedida de receber recursos da União.

Em face do exposto, voto pela manutenção da vedação de
execução contida na Lei Orçamentária de 2002, para o subtítulo
26.782.0517.3641.0011, Pavimentação de Rodovias Estaduais no
Estado de Rondônia, no tocante aos Contratos 027/2000 GJ-
DEVOP/RO, 085/97 PJ-DER/RO e 086/97 PJ-DER/RO, bem como pelo
arquivamento da documentação encaminhada pelo TCU."

É o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - O relatório está em discussão.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação na representação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O parecer do Relator está em votação na representação no Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item n º 26: Aviso nº 54, de 2002...
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, em face de não ter sido

distribuído o avulso do item nº 26, solicito a V.Exa. que o apreciemos em ocasião oportuna.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Acolho o pedido de V.Exa., mas registro que

as matérias votadas são fruto de acordo. Como o avulso não foi distribuído, vamos retirar o item de
pauta.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Obrigado.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, temos mais uma matéria para ser

votada?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Temos matéria extrapauta e também o

relatório do Comitê de Receitas.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, desejo então fazer uma

observação, enquanto o Deputado Ricardo Barros não se faz presente.
Embora o PL nº 82/2002, que trata de créditos para o Ministério da Agricultura, tenha sido

aprovado por esta Comissão, farei restrições à votação desse projeto quando ele for à sessão
plenária do Congresso Nacional. Apresentamos a ele uma emenda que devolvia ao Estado do Pará o
dinheiro retirado para projetos de assentamento na Região Norte como um todo. Como o Pará
possui mais projetos de assentamento, entendemos prejudicial a aprovação desse PL para aquele
Estado em particular e para toda a Região Norte.

Era o registro que queria fazer.
Muito obrigado.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

31

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Pauta nº 30: apreciação do relatório
apresentado pelo Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária de 2003. Relator-Geral: Senador
Sérgio Machado.

Para apresentar o relatório, concedo a palavra ao Senador Sérgio Machado.
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, este relatório constitui o resultado do trabalho desenvolvido pelo Comitê de Avaliação
da Receita Orçamentária de que tratam o art. 11 da Resolução nº 1 de 2001 e os itens 24 e 25 do
Parecer Preliminar, objetivando identificar, mediante revisão das estimativas da receita contida na
proposta orçamentárias, recursos adicionais com que contarão os Relatores para dar
prosseguimento ao exame da programação constante do Projeto de Lei Orçamentária para 2003.

O Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária decidiu, de pronto, adotar as seguintes
premissas básicas para o desenvolvimento de seus trabalhos:

1. Deveria ser utilizada a mesma metodologia adotada pela Secretaria da Receita Federal
para a estimativa das receitas por ela administradas, conforme detalhamento contido nas
informações complementares ao PL nº 60/2002.

2. Deveria ser utilizada a mesma metodologia adotada pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para a estimativa dos valores nominais do PIB para 2002 e 2003.

3. Deveriam ser mantidos os valores utilizados pelo Poder Executivo, na elaboração do
Projeto de Lei Orçamentária para 2003, relativamente à variação percentual real do PIB para 2003
e à variação percentual "ponta a ponta" do IGP-DI/FGV para 2003, de modo a não influenciar as
expectativas de investidores e analistas econômicos.

Em seqüência, o Comitê convidou o Ministro da Previdência e Assistência Social e o
Secretário da Receita Federal para audiência no dia 6 de novembro próximo passado.

A evolução dos preços é o principal parâmetro que se pode acompanhar e manter
atualizado. Por isso mesmo, o Comitê decidiu adotar, para reestimativa das receitas, procedimento
semelhante ao que vem sendo utilizado pelo Congresso, qual seja o de substituir os valores dos
índices de preços (IGP-DI) previstos pelo Executivo pelos efetivamente observados até agora.
Adicionalmente, em virtude da evolução recente da inflação, considerou necessário também
atualizar as projeções de taxas mensais de novembro e dezembro de 2002.

Nesse contexto, e observando as premissas básicas anteriormente relacionadas, a
reestimativa das receitas foram realizadas considerando:

1. as taxas de inflação mensal, medidas pelo IGP/DI, efetivamente observadas até outubro,
e as previsões mensais para os demais meses de 2002, com base nas expectativas de mercado
constantes do Boletim FOCUS do Banco Central de 14 de novembro;

2. a atualização da base de 2002 utilizando a efetiva arrecadação nominal realizada até
outubro e as previsões da própria Secretaria da Receita Federal para novembro e dezembro,
deduzidas as receitas extraordinárias por elemento da arrecadação e distribuídos por tributo os
montantes do REFIS;

3. o universo da reestimativa restrito às receitas administradas pela Secretaria da Receita
Federal: afetadas pela variação de preços; que acompanham a variação cambial, supondo que a
taxa real permaneça a mesma da proposta; que respondem a variações de taxa de juros, supondo
que os juros reais permaneçam os mesmos da proposta;

4. os mesmos efeitos "quantidade" e "legislação" subjacentes à proposta encaminhada pelo
Poder Executivo;

5. a manutenção da hipótese do crescimento do PIB para 2002.
Com base nesses indicadores, as receitas integrantes do universo mencionado no item II.C.2

deste relatório foram reestimadas. O acréscimo bruto obtido foi de 16,7 bilhões de reais. No
entanto, esse valor não pertence em sua totalidade à União, pois ampliam-se as transferências
constitucionais.

Ademais, devem ser deduzidos alguns outros itens para que se obtenham os recursos
efetivamente disponíveis para programação pelas Relatorias: o acréscimo nas transferências para
os Fundos Constitucionais; os recursos do FAT, destinados a aplicações no âmbito do BNDES, ao
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seguro-desemprego e ao abono salarial; os recursos vinculados ao Fundo da Pobreza e ao Ensino
Fundamental; os acréscimos obrigatórios para a área de saúde e para formação do superávit
primário, vinculados ao PIB nominal; os recursos necessários para atender aos efeitos da elevação
adicional do salário mínimo em função da inflação; e reserva para atender à necessidade de
correção dos valores das dotações relativas às despesas obrigatórias não mencionadas
anteriormente.

A Tabela III, contida no relatório, espelha a disponibilidade de recursos decorrente da
reestimativa das receitas, com as deduções supracitadas, que apresenta saldo da ordem de 6,8
bilhões de reais.

Novas receitas da Previdência:
Além dos recursos explicitados no item II deste relatório, pode-se considerar, em

consonância com o informado pelo Exmo. Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, e desde
que sejam alocados recursos adicionais para modernização dos sistemas operados pela DATAPREV,
acréscimo de receita de 500 milhões de reais, que decorreria da maior eficiência da sistemática de
cobrança das contribuições previdenciárias. Essa receita adicional deveria, no entanto, ser
considerada no contexto da discussão do aumento real do salário mínimo.

Adicionalmente, cabe destacar a informação do Sr. Ministro de que estaria sendo
encaminhado projeto de lei determinando a retenção e o recolhimento da contribuição pela empresa
tomadora de serviços, cuja aprovação poderia gerar elevação da arrecadação da contribuição
previdenciária da ordem de 500 milhões de reais em 2003.

No entanto, esses recursos somente poderão ser considerados como receita condicionada
quando do efetivo início de tramitação do projeto de lei em tela.

Outras novas receitas:
Da mesma forma que a receita adicional relativa ao recolhimento da contribuição pela

empresa tomadora de serviços, quaisquer outras hipótese de novas receitas, como as decorrentes
da manutenção da alíquota de 27,5% do imposto de renda da pessoa física e da elevação das
alíquotas específicas da CIDE/ Combustível, só poderão ser apropriadas no Orçamento, como
receitas condicionadas, se houver o correspondente projeto de lei ou medida provisória tramitando.

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Vamos passar à discussão da

matéria.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman, do PSDB de São Paulo.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados,

em primeiro lugar, quero louvar o Relator e o Comitê que reavalia a Receita pelo trabalho, aprovado
por unanimidade. Essa foi a nova metodologia que adotamos há poucos anos, e o produto da
experiência foi muito importante para esta Comissão, porque, a partir de certo momento, decidimos
que não era mais possível continuar com aquele sistema em que primeiro se definiam as despesas,
que depois eram infladas, de acordo com as demandas existentes, como se não houvesse limites na
Receita; em seguida, inventavam-se receitas absolutamente fantasiosas, para cumprir o desejo
virtual de uma série de despesas efetuadas. Mudou-se a resolução, e agora temos, num primeiro
estágio, a efetiva determinação das receitas — existem projetos tramitando na Casa que podem
modificar a Receita, mas num segundo estágio.

Cumprimento mais uma vez o Relator e o Comitê por esse consistente trabalho, que leva em
consideração não apenas a mudança das metas — portanto, respeita a LDO — e as inflações
futuras, mas também a inflação presente.

Inclusive, é bom alertar os Deputados do PT, os novos condutores do País a partir de 1º de
janeiro — que devem esclarecer seu Líder e Presidente José Dirceu — que o Comitê não estava
tratando de receitas inflacionárias futuras. O Deputado José Dirceu declarou várias vezes não ser
possível conceder aumentos salariais levando-se em conta a inflação que se teria. Não era essa a
questão. Isso demonstra que S.Exa. não entende muito bem da matéria. Falou sem conhecimento
de causa.
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Vou tecer algumas observações sobre essa questão.
A partir da reavaliação da Receita, o valor total disponível será de 6 bilhões, 844 milhões, 59

mil reais. Parece estar em andamento um acordo para aprovar a questão dos 25% acima. Para nós,
esse aumento de dois pontos e meio no Imposto de Renda está vinculado à determinação de
despesas. Não existe, na nossa opinião, qualquer receita adicional que possa ser apresentada sem a
clara definição da rubrica, do programa a ser atendido.

O PSDB está disposto a aceitar a mudança, desde que sejam atendidas as prioridades
políticas traçadas pelo partido. Entre elas está, em primeiro lugar, um salário mínimo de 240 reais
— esse valor já está contido na proposta do Relator; não são mais 211 reais, já são 220 reais. Isso
porque S.Exa já alocou, nesse total de 16 bilhões e 666 milhões de reais disponíveis, recursos para
complementar aquilo que a inflação determinou para este ano. Passar para 240 reais significa mais
20 reais. Essa complementação — como diria o Deputado Aloizio Mercadante — significa 70
centavos por dia. O argumento de que essa quantia é o preço de três pãezinhos não é novo, é o
mesmo que ouvi durante muitos anos.

Não estamos pleiteando isso irresponsavelmente, estamos baseados nos números que o
Relator apresenta. Três pãezinhos por dia significam 3 bilhões e 600 milhões de reais. Temos 6
bilhões e 800 milhões de reais. Portanto, não há qualquer impedimento para se elevar o valor do
salário mínimo parar 240 reais. Vamos aprovar os 6 bilhões e 800 milhões, porque eles são
números reais. A destinação desses 6 bilhões e 800 milhões vai ser definida nesta Comissão. Não
abriremos mão de que o salário mínimo dê para comprar pelo menos três pãezinhos por dia.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Estou gostando da conversa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sr. Deputado Giovanni Queiroz, peço

a V.Exa. que use a palavra depois que o orador concluir.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  – Sr. Relator, gostaria que V.Exa. levasse em

conta que, em reunião realizada ontem com o Presidente Lula, os Governadores do PSDB pediram
verba — e certamente vão pedir muito mais, como, por exemplo, a manutenção da Lei Kandir. O
Presidente Lula disse-lhes, todavia, que se não pudesse ajudá-los não iria atrapalhar. Seriam 3
bilhões e 900 milhões de reais da Lei Kandir, mas 1 bilhão e 900 milhões já estão no Orçamento,
que é o seguro.

O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Mas há 700 milhões, que é coisa para trás.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  – V.Exa. vai fazer a apuração dos números,

evidentemente, corretos — temos mais três bilhões — e levar em conta que já temos esse acordo em
relação à elevação da alíquota para 27,5%. Essa possibilidade está em andamento, somando-se aos
6,8 bilhões e retiradas as emendas individuais e uma parcela que fica para as emendas coletivas.
Peço a V.Exa. que tome o cuidado de, no momento de distribuir para as emendas coletivas, levar
em conta a demanda da sociedade e a dos Governadores, que serão aprovadas pelo próximo
Presidente.

Evidentemente , com o apoio do próximo Presidente, poderemos resolver a equação com
recursos. Não estamos fazendo discurso sem base. É possível, sim, elevarmos o salário mínimo
para 240 reais. Temos recursos. A proposta inicial não foi nossa, foi feita pela Oposição em junho.
Hoje temos nova realidade. Neste ano, a inflação aumentou mais do que supúnhamos e os recursos
nominais não a acompanharam.

Esta é a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Giovanni

Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, estou orgulhoso com o novo

companheiro. Novo companheiro, olhe minha expressão de ironia! V.Exa. está há tantos anos na
Casa, é muito experiente...

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Pensei que V.Exa. estivesse na Situação. Eu
estou na Oposição. V.Exa. ganhou a eleição, está na Situação. Eu sou Oposição.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Estou orgulhoso, até porque defendo a mesma
posição. Tê-lo ao nosso lado defendendo melhor distribuição de renda é extraordinário. Em outros
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momentos tínhamos duros embates aqui. Era difícil convencermos alguns companheiros da base
do Governo em relação à necessidade de darmos mais a quem ganhava menos.

O Governo Lula vai enfrentar dificuldade para acabar com os grandes problemas deixados
pelos oito anos de FHC. Vai herdar uma dívida interna brutal, de 64 bilhões, que originalmente era,
em 1995, de 800 bilhões. Nada justifica o tamanho do endividamento do País. Temos de refletir
sobre isso.

Sr. Presidente, está projetado para o próximo ano o pagamento de 93 bilhões de reais de
juros, causado pela desastrosa política econômica do Governo atual.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Basta não pagarmos esses juros.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, 93 bilhões é muito dinheiro! E

ainda projetam para o próximo ano um juro médio de 17%. Os juros estão aumentando
diariamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Mas V.Exas. vão diminuí-los a partir de 1º de
janeiro.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes, gostaria de agradecer ao

Deputado Alberto Goldman a bela exposição. Agora é a vez do Deputado Giovanni Queiroz. O
embate entre V.Exas. valoriza a Comissão. Tenho certeza de que os que estão assistindo à reunião
aqui ou em casa pela televisão estão muito interessados nessa discussão.

Peço aos Deputados João Grandão e Dr. Rosinha que aguardem a conclusão da exposição
provocativa e substanciada do Deputado Giovanni Queiroz, para depois se pronunciarem.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. por me
garantir o direito de falar sobre o assunto. Durante oito anos, tive a oportunidade de questionar a
política econômica do Governo. Sempre que aqui comparecia o Ministro da área econômica, que era
sempre o mesmo, Pedro Malan, falávamos da confusão econômica que vivíamos neste País, que não
se desenvolvia. O Ministro projetava taxas de crescimento de 3,5%, 4%, 4,5% ao ano e víamos o
Brasil minguado, crescendo a 1%; grande desemprego e criminalidade crescente, fruto dessa
política desastrosa. A renda concentrava-se nas mãos de quem já tinha muito; o pobre ficava cada
vez mais pobre.

O Governo Lula vai fazer justiça. O combate à fome começa por um salário mínimo justo, de
240 reais, e não de 220 reais, como querem alguns. E este, a Nação pode sustentar. O Governo
Lula, nos três primeiros meses, irá começar a realinhar a política econômica e, quem sabe, até
poderá oferecer um salário mínimo maior. O assunto será discutido no próximo ano. A melhor
forma de distribuição de renda é por intermédio do salário mínimo. Vamos discutir o salário que a
Previdência terá de pagar aos aposentados e pensionistas. Estes hoje recebem salário de fome, com
o qual não têm condição de comprar remédios para pressão alta ou diabetes — doenças muitos
comuns em idades avançadas —, tampouco os três pãezinhos diários, que custam cerca de 70
centavos. O Governo Lula vai dar muito mais a essas pessoas.

Sr. Presidente, não vou participar da próxima legislatura. Fui candidato a Vice-Governador.
Infelizmente, não obtive êxito no Estado do Pará. Estarei, contudo, acompanhando a evolução deste
processo de transição. O Brasil — estou certo — experimentará novo momento, nova era; não vai
ganhar mais quem tanto já tem. Se uns continuarem ganhando cada vez mais em detrimento dos
outros, terão como construir fortalezas em torno de suas casas e comprar carros blindados para
poder andar pelo Brasil; os menos favorecidos financeiramente terão de suportar assaltos,
seqüestros, estupros de amigos, familiares e conhecidos, pois não terão como bancar sua proteção.

Com certeza, não veremos mais isso no Brasil. O Governo democrático do próximo
Presidente sem dúvida alguma vai corrigir essas distorções. A mudança começa na base
econômica. O Presidente Lula, conforme propôs, vai, em primeiro lugar, combater a fome.

Fico feliz de ver que V.Exa. segue a mesma linha de pensamento. Apenas lamento que não
tenha exposto antes esse mesmo sentimento de justiça, quando aqui defendia com veemência este
Governo, que levou o Brasil à situação catastrófica em que se encontra. Foi o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso — que V.Exas. querem endeusar como grande estadista —
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que praticou esse crime de lesa-pátria. Deixou para os brasileiros o legado da falta de esperança,
agora renascida com a eleição de Lula.

Governar com o coração é ser sensível aos problemas sociais, é saber quanto custa o
pãozinho e dar ao cidadão o direito de comê-lo. A proposta de Lula vai ao encontro daquilo que
todos nós sonhamos e que os senhores, que estão aqui, diziam ser seus sonhos também, mas
faziam o contrário.

Fico feliz de ouvir o novo discurso do Deputado Alberto Goldman, que era totalmente
diferente há alguns dias. Agora nós, do PDT, teremos companheiros do PSDB lutando conosco em
busca da justiça social, da melhor distribuição de renda, do retorno ao desenvolvimento e à
produção. Sem produção não há desenvolvimento, geração de emprego, renda e qualidade de vida.
Vamos melhorar tudo isso, se Deus quiser! Primeiro, temos de acertar o endividamento brutal do
País, herdado pelo Governo do PSDB , que lamentavelmente esfaqueou o Brasil e os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha; depois, o Deputado Sérgio Miranda. O Deputado

João Almeida, do PSDB da Bahia, em razão da exposição do Deputado Giovanni Queiroz, pede
inscrição, que já foi realizada; depois falará o Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o Deputado
situacionista Alberto Goldman diz que fez um discurso de oposição. Oposição a quem? É a minha
pergunta. Acredito que o Deputado estava ensaiando ou treinando para virar Oposição. Foi um
ensaio. Quem está no Governo não é Lula, é Fernando Henrique Cardoso.

S.Exa. achou oportuno este momento de transição para ensaiar. Na reunião dos Prefeitos do
PSDB, achei que eles iram debater política, mas a discussão girou em torno de verbas. É lógico que
neste Orçamento temos de buscar verbas para atender às necessidades sociais do País.

Lula não vai perseguir ninguém. Vai liberar as verbas. Quando observei as emendas, vi o
valor estimado. Parabenizo, portanto, o Relator, Senador Sérgio Machado, pelo árduo trabalho
desenvolvido no Comitê de Avaliação de Receita Orçamentária. Chegamos a 16,6 bilhões de reais,
incluído o Imposto de Renda. Já está especificado, conforme a Tabela III, os locais onde serão
alocados os recursos e a disponibilidade de 6,8 bilhões para atender 45 bilhões de emendas.

E por que toda essa ansiedade e necessidade de emendas? Se não fosse este Parlamento
criticar a situação do País e apresentar emendas para amenizar a situação dos 54 milhões de
miseráveis abaixo da linha de pobreza, conforme pesquisa do IBGE, o problema estaria pior. Que
linha de pobreza é essa, tão invisível e com essa enorme quantidade de miseráveis?

O número das pessoas que ganha até um salário mínimo é de aproximadamente 100
milhões. Há a preocupação de reajustar o salário mínimo. A proposta do Presidente Fernando
Henrique Cardoso é de 211 reais. É isso que está no Orçamento. A proposta do PSDB é a mesma. É
com essa proposta que V.Exa. está ensaiando para ser Oposição. Que preocupação social é essa,
depois de oito anos! Que preocupação é essa depois que se criou esse exército de pobres e
miseráveis, esse contigente de desempregados, de toxicômanos, de jovens matando a família,
conforme noticiado diariamente pela imprensa nacional! O País está constituído de miséria física,
intelectual, cultural e educacional, em que um jovem chega à 8ª série e não sabe sequer escrever o
nome.

Esta Comissão teve o incessante trabalho de buscar recursos para atender as emendas dos
Parlamentares e dar um pouco mais de esperança ao povo brasileiro. Como ensaio, acredito que
valeu. Durante oito anos, o povo pobre foi ignorado. Durante esse tempo, mais homens e mulheres
foram às ruas pedir esmolas. Este é o fruto da atual política brasileira.

Minha opinião sobre a equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso é a mesma do
jornalista político Márcio Moreira Alves: é a pior da história do País. Ele não é o primeiro que
escreve isso, outros já o fizeram. O Comitê de Receita trabalha incessantemente todo esse período,
sempre trabalhou para buscar recursos para atender as emendas e corrigir aquilo que deve ser
corrigido. O Orçamento foi enviado para cá com dados da macroeconomia do primeiro semestre —
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ainda não dispomos dos dados do segundo semestre. Então, tem que ser feita a estimativa e a
correção disso. E é o que foi feito. No Orçamento veio 211 reais.

Temos absoluta certeza de que assim que assumir e tomar pé do Orçamento, o novo
Governo não deixará que o salário mínimo fique em 211 reais, conforme proposto por FHC. Vamos
procurar superar o valor proposto pelo Comitê de Receita desta Comissão, que é de 220.
Consideramos esse valor baixo, baixíssimo, mas o Governo Lula ainda não começou, nobre
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Sérgio
Miranda, do PCdoB de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, senti-me atraído para este debate
depois de ouvir as precisas intervenções, mas vou ater-me fundamentalmente ao relatório do
Comitê de Receitas. Não estamos aqui discutindo alocação de recursos, mas avaliando novas
receitas e fazemos uma proposta que deve ser apreciada por esta Comissão.

Não sei se V.Exas. levam em conta que os recursos de 16 bilhões, 665 milhões, 550 mil
reais dizem respeito apenas à reavaliação do IGP-DI.

Temos de somar a essas receitas que ainda estão pendentes de votação, mas não somar a
mais 500 milhões do aumento da arrecadação da Previdência; desde que aloquemos algo em torno
de 30 milhões para regularizar e modernizar os equipamentos da DATAPREV, mais 500 milhões,
fruto de um PL já enviado para cá, que facilita a arrecadação de recursos para a Previdência. Temos
pouco mais de 15 dias para discutir a forma de tramitação desse projeto, se viria por medida
provisória ou se seria incluído em uma dessas MPs. Além disso, a manutenção da alíquota de
27,5% de Imposto de Renda vai gerar para o Orçamento mais 950 milhões líquidos, mais 2 bilhões
e mais 950 milhões para a União. Somando-se isso aos 800 milhões da CIDE/combustível, teremos
em torno de 20 bilhões de novas receitas.

 Essa é a apreciação que devemos fazer. Na minha opinião, os cálculos estão corretos. Esses
recursos não são inflacionários, como pensam alguns que não estão acompanhando o trabalho da
Comissão. Aplicamos — isso está claro no relatório — a metodologia de receita adotada pelo
Secretário Everardo Maciel. Mantivemos o cenário de 2003, mesmo sabendo que ele é irrealista —
inflação de 6% e crescimento de 3% é irreal. Não alteramos o cenário. Baseamo-nos no que já
ocorreu e aplicamos a tabela adotada pela Secretaria de Receita Federal no cálculo da arrecadação
do próximo ano. E mais: na avaliação do PIB de 2003, adotamos os critérios do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

 Srs. Deputados, trata-se de trabalho criterioso. Os que criticaram o relatório na imprensa,
ao tomarem conhecimento do seu real teor, do que fizemos neste ano e nos anteriores, concordarão
inteiramente com ele. A inflação que ocorreu em 2002 afeta a base da arrecadação de 2003; logo,
eleva a arrecadação de 2003. Não estamos especulando com a inflação de 2003. É responsabilidade
do Relator a distribuição de recursos.

Estou preocupado com a votação do Orçamento. Não sei quando vai começar a votação dos
relatórios setoriais. Não conseguiremos votar o Orçamento entre o Natal e o Ano Novo, que cairão
em fins de semana, dias sem expediente na Casa. Temos de votar o Orçamento até o dia 20 no
máximo. Esperamos encerrar a votação dos relatórios setoriais na próxima semana e distribuir os
recursos para os Relatores Setoriais.

Era essa minha contribuição. Guardo minhas energias para um debate político com o
Deputado Alberto Goldman em período posterior. Apreciei a belíssima intervenção do Deputado
Giovanni Queiroz. S.Exa. falou com o coração, aliás esta será a tônica da ação política do próximo
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Sérgio Miranda, temos de
receber logo esses relatórios, porque iniciaremos as votações na quarta-feira. Aviso aos membros da
Comissão e às assessorias que comuniquem aos presentes que vamos votar na próxima semana, de
quarta-feira até domingo, ininterruptamente. A reunião apenas será interrompida quando votarmos
todos os relatórios parciais.
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Peço aos Relatores parciais, alguns estão presentes, inclusive ao Deputado Félix Mendonça,
que acelerem seus relatórios a fim de que possamos publicá-los e iniciarmos a votação.

Com a palavra o próximo inscrito, Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, peço ao ilustre Relator alguns

esclarecimentos. Vejo na Tabela III a distribuição dos acréscimos brutos de recursos. É essa a
proposta de alocação de recursos adicionais? As transferências constitucionais, uma vez
identificadas, terão de ser obrigatoriamente transferidas, não é? Vejo também na tabela os recursos
adicionais mínimos para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, para a educação, etc. Voto
a repetir: seria essa a proposta de alocação dos recursos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Relator para
esclarecimentos.

O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Nobre Deputado, trata-se dos recursos vinculados.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Decorre também do aumento da receita. Estão

vinculados com razões constitucionais?
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Sim.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – O aumento do superávit, para chegar àquele nível,

tem de acrescer mais um pouco.
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – O único que está aqui é o item reserva para

ajustamento de despesa da área da Previdência Social. Foi uma reserva feita para garantir um
salário mínimo de 220 reais.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – É apenas reposição.
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Reposição da perda inflacionária.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Poder de compra do salário mínimo.
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – O segundo item são todos os recursos vinculados.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Então, ficamos aqui com recursos disponíveis a

programar da ordem de 6 milhões e 844 mil.
 O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Desculpe, Deputado, há reserva para as demais

despesas obrigatórias. Fizemos também previsão de reserva para correção dos valores. São os dois
que não estão com vinculações, devido a um trabalho da Comissão. Achamos conveniente deixar
essas reservas, que são necessárias.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Perfeito. Sr. Presidente, ao aprovarmos o relatório, em
tese estamos aprovando essa destinação, porque obrigatoriamente haveremos de fazê-lo. V.Exa.
cobra dos Relatores parciais a apresentação dos relatórios na próxima semana, para que possamos
votá-los e dar a devida seqüência ao projeto de lei orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado João Almeida, os Relatores
parciais têm de entregar os relatórios até sexta-feira, para que possamos publicá-los e votá-los na
quarta-feira.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Que disponibilidade de recursos possuem os
Relatores parciais para atender às emendas? De onde sairão esses recursos? Vamos tomar como
referência 6 milhões e, dessa quantia, extrair uma parte para os Relatores parciais trabalharem. O
que faremos em relação às outras novas receitas da Previdência, se novas receitas forem propostas?
Sabemos que 27,5% de alíquota de Imposto de Renda acabou de ser objeto do entendimento
interpartidário que deve ser votado amanhã na Medida Provisória nº 66.

Teremos alguma informação sobre a CIDE/combustível? O que faremos disso? Vamos alocá-
lo como receita condicionada? Enfim, seriam também esses assuntos objeto de decisão nossa? O
relatório não pede sobre isso posição definitiva. No momento, teremos que sobre ele também
deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Sr. Relator, Senador
Sérgio Machado.

O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO  – No que diz respeito aos recursos para o Sub-
Relator, o relatório preliminar já estabelece que, das receitas acrescidas, são retiradas as emendas
individuais no valor de 1.200 e, do saldo, serão destinados 40% aos Relatores Setoriais, que têm
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também, segundo o relatório preliminar, de cancelar 10% do GND-4. Esses são os recursos de que
dispõem os Relatores Setoriais para começar a trabalhar. No que diz respeito às receitas futuras, à
medida que forem acontecendo ou sendo votadas, poderemos considerá-las. Nesse momento,
nenhuma delas estava apta a ser considerada no relatório preliminar. Embora tenhamos a
expectativa da alíquota de 27,5% do Imposto de Renda, a contribuição sobre o lucro social já está
prevista no Orçamento. As duas receitas do INSS, que aperfeiçoam a arrecadação, não ampliam a
questão da CIDE/combustível. Apenas poderemos considerar essas variáveis para a alocação, à
medida que foram votadas. Do contrário, não poderemos considerá-las.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado João Almeida, V.Exa. está
satisfeito?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Sr. Presidente, quero falar agora um pouco sobre o
item reserva para ajustamento de despesas na área da Previdência e Assistência Social. Se
alocarmos 1 milhão e 140 mil nessas despesas, significa que estaremos, em princípio, adotando um
salário mínimo de 120 reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Se V.Exa. me permite, não é esse o
entendimento. Ao ler o relatório, entendi que se estaria repondo o valor de compra do salário. A
decisão quanto ao aumento real do salário mínimo seria tomada quando se decidisse sobre a
alocação da despesa.

Peço ao Relator que esclareça o assunto.
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Sr. Presidente, é exatamente essa a interpretação.

Estamos repondo o valor do salário mínimo dentro da realidade das projeções de inflação atuais.
Apenas isso. O valor seria de 211 reais. Como esse valor é de 220 reais, fizemos uma reserva para
podermos chegar a ele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – É uma previsão constitucional.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Isso não se resolve, não se encerraria a discussão

sobre o valor do salário mínimo.
 O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO – Isso não quer dizer, de forma alguma, que esse

será o valor do salário mínimo. É apenas uma reserva que já estamos fazendo para atingir esse
número. Depois, politicamente, esta Comissão irá decidir para onde serão alocados os recursos.
Não apenas os que estão previstos como os acréscimos que esperamos ver votados pelo Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. está esclarecido, Deputado
João Almeida?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – Estou satisfeito, Sr. Presidente. Reservo-me à
discussão do tema no momento apropriado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Agradeço ao Deputado João Almeida
a compreensão.

Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, serei rápido. Aproveitando a presença

dos membros do PSDB e de outros partidos, quero fazer rápido comentário a respeito da forma
como Deputado Alberto Goldman se reportou a nós, membros do PT, chamando-nos de garotos de
recado e dizendo que falamos isso ou aquilo. Ora, se tivesse de falar alguma coisa, falaria
diretamente com S.Exa. Seria muito mais fácil dizer-lhe que errou na questão da análise econômica
do que ir levar o recado para o Presidente. Seria a mesma coisa que eu pedir ao Deputado Alberto
Goldman que pedisse ao Presidente FHC para se justificar quando chamou os aposentados de
vagabundos. Então, não se pode entrar nesse mérito.

Quero fazer uma reflexão sobre a agricultura hoje. Como está o pequeno, o médio e o grande
produtores? Será que estão bem? Será que a produção hoje está regular? Como está o pequeno
empresário? Em que pé está a reforma agrária? Como estão os assentamentos e os assentados?
Será que estão bem as pessoas que hoje fazem parte do processo produtivo? Como estão as escolas
e as universidades? Será que estão ou não sucateadas? Como foi o processo de privatização feito
pelo atual Governo? Como estão as telecomunicações? Temos de fazer essa reflexão. Como está o
ensino fundamental? E o ensino médio, vai bem? Sempre defendemos nesta Comissão a inclusão
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social. Será que conseguimos obter os resultados satisfatórios? O PT sempre defendeu a inclusão
social e um salário mínimo decente. Não podemos ouvir determinadas posições, que sabemos
completamente — permitam-me dizer, com todo respeito que tenho pelo nobre Deputado —
levianas. Se fossem colocadas no papel, não poderiam nem ser consideradas.

Lembro-me da nossa luta pela bolsa-escola. Há quatro anos faço parte da Comissão de
Orçamento. Qual a discussão feita aqui para que fosse introduzida a bolsa-escola? Hoje temos a
bolsa-escola no valor de 15 reais. Quem a defendeu veemente? Enquanto não houve dinheiro para
a bolsa-escola, não votamos o Orçamento.

Ressaltamos que o PT não é Governo; quem está no Governo é o PSDB, com apoio de outros
partidos. O PT será Governo. A proposta de 211 reais para o salário mínimo não é do PT. Portanto,
se for para 215, 220, 240, será mais do que o proposto aqui.

A população tem de entender, Sr. Presidente, que não é possível o PT arrumar o País em
um, dois, três, quatro anos. O PT tem a intenção de fazer o melhor para o Brasil, não há a menor
dúvida. Essa foi a proposta do Partido dos Trabalhadores.

Também parabenizo o Relator pelo seu trabalho, empenho e pela forma como tem conduzido
os trabalhos na Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o próximo orador,
Deputado Edir Oliveira, que estréia hoje nesta Comissão como titular.

O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Obrigado, Presidente. Também elogio o trabalho do
Sr. Relator da Comissão, do Comitê de Receitas. Vou fazer uma leitura desses dados um pouco
mais otimista.

Na verdade, meu caro Senador, encontro não 6 bilhões e 800 milhões a programar, mas 11
milhões. Por quê? Tirando os recursos que são transferência aos Estados e Municípios, a previsão
de aumento do superávit, que é um compromisso com o FMI, a reserva para o ajustamento de
despesas, que é para correção da aposentadoria, e a reserva para a correção das demais despesas
obrigatórias, teremos mais 4 bilhões e 200 milhões, que são despesas vinculadas, programáveis.

Se estamos apresentando emendas dentro das unidades orçamentárias e esse acréscimo de
receita não estava comprometido em despesas, em cada uma dessas unidades orçamentárias, esse
resultado pode servir de lastro para suprir as demandas apresentadas pelos Parlamentares e pelas
bancadas.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Srs. Senadores, sou Coordenador da bancada
gaúcha e tenho de responder ao Rio Grande do Sul sobre a falta de investimentos do Governo
Federal no meu Estado. Aliás, hoje, recebemos a notícia, por parte do Ministro Euclydes Scalco, de
que não serão liberadas as emendas coletivas dos Estados neste exercício. A maneira pejorativa
com que tem sido tratada, às vezes até mesmo nesta Comissão, a nossa função parlamentar de
buscar recursos para nossos Estados deixa-nos indignados. Não estamos pedindo dinheiro para
nós, para nossos afilhados políticos; estamos pedindo dinheiro para rodovias do Rio Grande, para o
superporto do Rio Grande do Sul.

Hoje os navios de alto calado têm de ficar a cinco, dez quilômetros da costa para que as
mercadorias possam ser transpostas para navios menores, que podem atracar no porto, hoje vital
não só para o Rio Grande, mas também para a Região Sul e para a dragagem do canal que liga o
porto de Porto Alegre ao corredor de escoamento do pólo petroquímico da Refinaria Alberto
Pasqualini e de tantas outras produções —um escoamento que esse canal já não comporta mais.
Há mais de vinte anos não é dragado o canal de ligação da Lagoa dos Patos entre os nossos
principais portos.

 Nós, gaúchos, temos de nos preocupar com a conclusão dos trens urbanos, com tantas
outras obras de melhorias, com recursos para as nossas comunidades. O Governo Federal não
consegue construir um ginásio de esportes com 120 mil reais, mas um Prefeito consegue; o
Governo Federal não consegue construir uma rede de eletrificação rural para levar energia à
população do interior, ao pequeno produtor, com 50 mil reais, mas o Prefeito consegue. Por isso
buscamos recursos. Não estamos buscando recursos para o nosso gozo, para o nosso benefício,
para a nossa atividade. Por isso defendo com veemência a manutenção da emenda parlamentar.
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Preocupo-me também com a idéia de acabarem com as emendas, de devolverem — quem
sabe? — ao Poder Central o direito de distribuir recursos com sua caneta. Vamos ter um
retrocesso. Apenas os amigos dos Ministros, do Presidente, aqueles que tiverem mais influência,
aqueles que negociarem mais apoio terão verbas liberadas nos Ministérios e nos órgãos federais. É
isso que me preocupa. A defesa intransigente de que possamos ter o devido respeito nessa
distribuição dos recursos públicos federais enquanto não sai a tal reforma tributária é que dará
condições aos Estados e Municípios de não precisarem dos repasses e de não precisarem, na
primeira reunião com o Presidente eleito, pedir verbas para suas administrações estaduais.

Na verdade, é preciso haver a garantia de que os Estados serão as células da Federação, e
não pedintes junto ao Poder Central.

Meu caro Presidente, Sr. Relator, se conseguirmos alocar esses 11 bilhões de reais para
distribuição, estaremos conseguindo um ato histórico, dobrando, em 2003, a previsão de
investimentos da União programados para 2002, o que lamentavelmente parece que não vai
realizar-se.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Obrigado, Deputado.
Antes de passarmos a palavra ao próximo orador inscrito, comunico, por solicitação do

Relator-Geral, a composição do Comitê de Avaliação das Informações Enviadas pelo Tribunal de
Contas da União. Esse comitê será composto pelos seguintes Deputados: Iberê Ferreira, Alberto
Goldman, Carlito Merss e Senador Jonas Pinheiro.

Tem a palavra o último orador inscrito, Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados e

Senadores, serei rápido, porque o que cabe, neste momento, é discutir o relatório das receitas.
Quero deixar muito claro o posicionamento do PSDB, no Senado, acerca da questão das receitas e
da votação do Orçamento e das medidas provisórias correlatas ao Orçamento. O Senador Sérgio
Machado e o Comitê de Receitas, do qual faço parte, fizeram um grande trabalho e identificaram os
recursos; mais do que isso, identificaram recursos no Orçamento da Seguridade que garantem um
salário mínimo de 240 reais.

A posição do PSDB é clara. Agora, estamos discutindo receitas; portanto, da forma como
está o Orçamento da Seguridade, vamos votar favoravelmente ao relatório do Comitê de Receitas. A
partir da discussão das despesas, vamos fechar a proposta de um salário mínimo no valor de 240
reais. Se Lula quiser dar mais, vamos achar ótimo. Agora vamos discutir o que já foi aprovado
nesta Comissão, que é o piso de 240 reais, vetado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Alguns dirão: e a mudança? A mudança é a seguinte: o Governo propôs 240 reais, e com
esse discurso ganhou a eleição. E nós políticos temos que nos curvar diante da vontade do povo, e
eu farei isso. Serei oposição, mas ajudarei o PT a cumprir todos os compromissos firmados. Vamos,
no início do ano, começar a discutir o reajuste salarial de 72% dos servidores. V.Exas. terão em
mim um colaborador. Ajudarei a resgatar o compromisso assumido com a sociedade. Não tenham
dúvida disso.

No entanto, no momento em que discutirmos as despesas, se houver alguma medida
provisória no Senado Federal que trate da questão de receitas, o PSDB obstruirá a pauta até que se
defina o valor de 240 reais para o salário mínimo e os recursos identificados no Orçamento da
Seguridade Social estejam devidamente apontados no relatório setorial.

Para finalizar, voto pela aprovação do relatório e louvo o trabalho do Relator Sérgio
Machado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

nobre Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, esqueci-me de fazer algumas

perguntas ao Relator, por quem tenho grande admiração. Nestes quatro anos, como Deputado
Federal, nesta Comissão, aprendi muito sobre o Orçamento. Percebo que S.Exa não poderia ter-nos
trazido projeto mais bem elaborado do que esse, no campo da receita.
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Recentemente, por meio de emenda, remeti a um documento que deve ter sido encaminhado
a V.Exa., em que o TRT do Pará propõe aumento de receita em função de uma lei que permite
aumento nas custas processuais em todo o Brasil, com vigência a partir de setembro. Com relação
ao Estado do Pará, há um minucioso estudo em que se propõe aumento de receita e também
alocação de despesa do próprio tribunal. Gostaria de saber de V.Exa. se essa matéria será
apreciada.

O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO - Nobre Deputado Giovanni Queiroz, há quatro anos
participamos da luta pelas primeiras mudanças; mandamos fazer um estudo da proposta, a fim de
verificarmos a validade dos números que ali estão, para então podermos dar-lhe o devido
encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Deputado Ricardo
Barros, Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sr. Relator, essa reavaliação da
inflação já ocorrida é adequada e, diria, uma fonte absolutamente segura para as alocações feitas.

O Deputado Benito Gama trouxe-nos a informação de que a elevação da alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro para 9% e da do Imposto de Renda, segundo previsão do
Orçamento, de 25% para 27,5%, é fruto de acordo de Lideranças da Casa. Depois que essas
matérias forem votadas, amanhã, na Câmara, passarem pelo Senado e retornarem a esta Casa,
vamos avaliá-las, aprová-las e utilizá-las.

Preocupa-me a possibilidade de alguns Relatores Setoriais, que aguardam sua participação
na distribuição desses recursos, atrasarem seu relatório esperando pela confirmação das verbas.
Desse modo, acho que seria recomendável, Sr. Relator, que nos entendêssemos com os Relatores
Setoriais a fim de que eles encerrem seus relatórios, visto que já existe acordo e que o salário de
240 reais foi votado aqui. Se consultarmos as notas taquigráficas, Senador Sérgio Machado, do mês
de junho, da sessão em que votamos a LDO, verificaremos que os Líderes de todos dos partidos
disseram que estávamos votando na LDO uma reserva de contingência de 3% para garantir um
salário mínimo de 240 reais, e fui o único que votou contra essa posição, como Líder do Governo, o
que permitiu ao Presidente Fernando Henrique, politicamente, vetar essa reserva de contingente. O
fato é que a vontade política de todos os partidos estava expressa. Do PT ao PPB, todos disseram
que queriam os 240 reais. Então, parece-me que o caminho adequado é consolidarmos essa
vontade política, até porque existem recursos para isso.

Não estamos votando aumento da alíquota do Imposto de Renda que não seja para
aumentar o salário mínimo. Não estamos votando aumento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido das empresas que não seja para aumentar o salário mínimo. Isso é óbvio, porque há anos
esta Comissão vota aumentos reais para o salário mínimo além daqueles que a Constituição
manda, que são os de correção do poder aquisitivo.

A preocupação que gostaria de registrar é com o prazo da entrega dos relatórios dos
Relatores Setoriais. Nosso prazo de votação é exíguo. Nos últimos anos, desde que assumi a
Liderança na Comissão do Orçamento, temos votado o Orçamento entre o Natal e o Ano Novo. Isso
já aconteceu duas vezes. Lamentavelmente, neste ano o Natal e o Ano Novo caem numa quarta-
feira. É de bom alvitre, então, acelerarmos os trabalhos, porque teremos dificuldade de trazer os
Deputados entre o Natal e o Ano Novo.

Quero lembrar também que o Presidente eleito — é a conversa que tenho ouvido — vai
anunciar em maio o valor do salário mínimo. Toda essa especulação sobre qual vai ser o valor
parece-me um retrocesso. Sinto-me muito mais à vontade, conforme a ordem que instituímos na
Comissão, para discutir os recursos que existem, e esses recursos ficam definidos, a não ser que
haja excesso de arrecadação, em janeiro, fevereiro, março e abril, para que o Presidente possa
então destinar um crédito especial à Previdência Social para que ela possa fazer face a um salário
mínimo maior. Mas essas questões decidiremos oportunamente.

Quero apenas elogiar o trabalho do Senador Sérgio Machado, como Presidente do Comitê de
Receitas, e dizer que esperamos que os novos relatórios do Comitê se apresentem com as novas
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receitas já votadas na Câmara e no Senado para que possamos concluir rapidamente a votação do
Orçamento de 2003. É fundamental entregarmos o Governo com a nossa missão cumprida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Antes de encerrar as discussões por

não haver mais Parlamentares inscritos, quero dar algumas informações. A primeira é a de que, de
fato, os Líderes da Comissão reuniram-se em junho e por unanimidade acordaram que seria
razoável um salário mínimo de 240 reais. É verdade que o Líder do Governo, pela própria posição,
foi o único divergente. Esta é uma informação histórica; não estou tomando partido algum.

A outra informação que gostaria de dar é a de que não há acordo no tocante ao aumento do
Imposto de Renda. Meu partido não participou de acordo algum para aumentar imposto da classe
média. Tenho o dever de dar essa informação porque na discussão me parece que ficou a idéia de
que havia acordo para aumentar o imposto.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não é para aumentar imposto, Sr. Presidente; é
para manter a alíquota que hoje existe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Essa já é uma outra discussão. Estou
apenas dizendo que não votaremos aumento de imposto para a classe média.

Nobre Senador Sérgio Machado, se desejar, antes da votação do seu relatório, V.Exa. pode
fazer uso da palavra. Todos os elogios que foram feitos ao trabalho de V.Exa. são endossados pela
Presidência. Tenho certeza de que não teremos a mesma tranqüilidade quando formos discutir a
alocação dos recursos. Certamente a disputa será muito maior, inclusive entre o novo Governo, os
neogovernistas, e os neo-oposicionistas. O embate será maior, mas também será mais interessante
para aqueles que estão assistindo à reunião, e V.Exa. não sairá com menos cabelos brancos do que
entrou.

Com a palavra o Relator, o Senador Sérgio Machado.
O SR. SENADOR SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, esta

reunião é muito importante. Estamos discutindo o relatório do Comitê de Receitas, e é bom que se
diga que esse relatório foi um trabalho coletivo de todo o Comitê, juntamente com a nossa
assessoria técnica. Procuramos buscar recursos não inflacionários que nos pudessem dar
condições de avançar. Nesse relatório existem recursos no valor de 5 bilhões e 400 milhões
alocados para a área social. Tudo foi feito para que pudéssemos avançar.

O que é fazer o Orçamento? É equilibrar a ambição, a necessidade e os recursos. Já que
daqui para a frente não poderemos mais aumentar a carga tributária, é bom que pensemos no
Orçamento base zero, para que possamos redefinir as necessidades do País. Ora, aqui, no
Orçamento, há muitas necessidades que foram importantes ontem, mas temos que definir o que é
fundamental hoje; esse é o papel de quem elabora o Orçamento. Eu defendo, por exemplo, que a
vinculação tenha sempre um prazo certo para terminar, e que o Congresso possa prorrogar ou não
esse prazo, mas que a questão seja discutida de acordo com as prioridades da sociedade.

Sr. Presidente, agradeço-lhes o que foi dito sobre o trabalho da Comissão. Penso que é um
começo importante para discutir aquilo que é fundamental. Sem recursos nada podemos.
Queremos sempre trabalhar com segurança, de forma que tenhamos recursos reais, e não recursos
de fumaça.

Agradeço a todos os membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Está encerrada a discussão.
Antes de passar à votação, quero fazer um aviso aos Relatores Parciais.
O art. 9º da nossa Carta de Conduta — a Resolução nº 1, de 2001 — estabelece, no §4º: "O

Relator que, no prazo regimental, não apresentar o seu parecer, será obrigatoriamente substituído", e
o Presidente não hesitará em fazê-lo, assim como já procedeu à retirada de Parlamentares que não
compareciam às reuniões da Comissão.

Peço também aos Srs. Congressistas que leiam o § 5º do mesmo artigo: "Ocorrendo o previsto
no § 4º deste artigo, quanto aos Relatores-Setoriais do projeto de lei orçamentária anual, a
programação da respectiva área temática e as emendas a ela apresentadas serão remetidas à
apreciação exclusivamente na fase do Relator-Geral".
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Portanto, eu preciso que os relatórios sejam entregues até sexta-feira desta semana. Se
percebermos que há problemas com alguns Relatores, aí teremos que fazer um acordo. O Deputado
Félix Mendonça, que está aqui do meu lado, já me assegura que o parecer da sua área será
entregue até sexta-feira. Acredito que o Deputado Dr. Rosinha também fará a entrega do seu
relatório até sexta-feira. Com esses dois relatórios, e com a concordância dos Deputados Dr.
Rosinha e Félix Mendonça, já poderemos começar a trabalhar na quarta-feira. No mais tardar,
esperamos que uma parte dos Relatores entreguem seus relatórios na segunda, a outra na terça, e
os dois últimos na quarta-feira; assim, votaríamos todos os relatórios até sexta-feira. Caso
contrário, encerraremos a discussão do assunto e remeteremos a questão para o Relator-Geral.

Passemos à votação do parecer da Comissão de Emendas.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que são favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será considerada na elaboração do parecer do Relator-Geral.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Com a palavra o Líder do Governo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, eu peço uma informação. O item 25

foi retirado da pauta sob a alegação de que faltava a publicação. Eu gostaria que V.Exa.
esclarecesse o assunto. O Senador Romero Jucá está presente. Trata-se de um relatório das contas
do Executivo, do Tribunal de Contas, do Legislativo, e a publicação dessa matéria é feita pelo
Tribunal de Contas da União. Normalmente, essa publicação é distribuída. Por que não votamos
hoje esse item da pauta e tentamos superar essas questões?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Eu entendo que foi uma falha da
Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Já enviei ofício ao Presidente do Senado pedindo a S.Exa. que
determine a publicação desse relatório, pois isso tem de ser feito pela Mesa do Senado. Está
inclusive aqui o ofício enviado ao Presidente Ramez Tebet, que tem sido atencioso para com a nossa
Comissão. Quando se fizer a publicação, tenho interesse, tanto quanto V.Exa. e os demais
membros da Comissão, de apreciar as contas do Presidente. Quem não for favorável pode votar
contra elas, mas não devemos deixar de cumprir o nosso dever de apreciá-las. Se alguém quiser
divergir que assim proceda. V.Exa. está com razão, e eu já tomei as devidas providências
regimentais.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Há um requerimento de inclusão da

matéria na Ordem do Dia, de autoria do Deputado Anivaldo Vale, que requer, nos termos do art.
214, parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do Projeto de
Lei nº 87/2002 na Ordem do Dia da 19ª reunião ordinária desta Comissão, realizada hoje, dia 26
de novembro de 2002.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Incluída a matéria na Ordem do Dia.
Passo a palavra ao Relator, Deputado Anivaldo Vale, para apresentar seu parecer.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, enquanto o Deputado Anivaldo Vale não

se pronuncia, gostaria de pedir a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Apresentei um requerimento de inclusão na pauta de
duas matérias acerca da Justiça. O Deputado João Grandão fez um pleito no sentido de que
votássemos essa matéria somente amanhã; portanto, solicito a V.Exa. que a faça constar da pauta
de amanhã. Aprovaremos o requerimento, mas já fica acertado que a matéria entrará na pauta de
amanhã, e não na de hoje. Faríamos isso em homenagem ao Deputado João Grandão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Solicito ao Deputado Anivaldo Vale a
gentileza de aguardar a votação dos dois requerimentos do Senador Romero Jucá para depois fazer
a leitura do seu relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Há dois requerimentos de autoria do

Senador Romero Jucá, que requer, nos termos regimentais, seja incluído na Ordem do Dia,
modificando a reunião de amanhã, a ser realizada no dia 26 de novembro, com continuação no dia
27, o parecer do PL nº 77/2002, e nos mesmos termos a inclusão do PL nº 78/2002.

Em votação os dois requerimentos.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a

matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, o PL nº 78 trata de um crédito

especial, ao apagar das luzes, para construção ou aquisição de um prédio do Tribunal Regional
Federal. Ora, no mês de novembro! Penso que isso contraria a LDO. Início de obras, com crédito
especial, no final do ano!

 Já vou antecipar meu voto dizendo que sou pela rejeição. Essa matéria não será votada
amanhã. Se V.Exa. insistir nisso, vou pedir o encerramento da lista de presença para que se abra
outra amanhã. Acredito que não faz sentido agora a votação desse requerimento. É preciso liberar
recursos para o Porto do Rio Grande, como disse o nobre Deputado Edir, e da mesma forma para
que a estrada Cuiabá—Santarém—Transamazônica seja asfaltada. Mas abrir-se crédito especial
para a construção de um prédio agora é brincadeira! Esse Governo está brincando conosco, mais
uma vez. Portanto, já quero dizer que sou contra esse projeto. Não gostaria nem que o
requerimento fosse votado agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - V.Exa. concorda com a votação do
requerimento?

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não concordo nem com o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Eu peço ao Senador, para evitar que

tenhamos problemas, que negocie o assunto. Trata-se de um pleito do Tribunal Regional Federal.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu quero apenas que se registre...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Nobre Deputado Giovanni Queiroz, o

termo "apagar das luzes" que V.Exa. usou não se aplica exatamente, porque lá as luzes vão
continuar acesas, já que o mandato do Presidente do Tribunal Regional Federal não vai encerrar-se
no dia 31 de dezembro, como se encerra o mandato do Presidente da República. Mas reconheço o
seu direito de discutir a questão.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, gostaria apenas de registrar que o

processo de aquisição desse prédio está em andamento. Está-se abrindo um crédito especial porque
não havia rubrica específica para isso, mas a dotação é do Poder Judiciário. E como bem disse
V.Exa., esse é um processo que vai ter continuidade. Não acaba com o Governo.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, sou contra isso. Se não há
autorização orçamentária, o processo não deveria estar andando. Estão querendo comprar o quê,
se não há autorização orçamentária? Está tudo errado. Primeiro tem de haver autorização
orçamentária.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não vou persistir para que não caia a sessão, porque
outros projetos precisam ser votados. O Deputado Anivaldo Vale esteve esperando até agora. Não
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cometerei a indelicadeza com S.Exa. de insistir nessa questão para que a sessão não caia, mas a
partir de amanhã podemos obstruir tudo. Vamos esperar. Não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Podemos votar o de nº 77, Deputado?
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Do Deputado Anivaldo Vale?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não. O requerimento é de inclusão na

pauta de dois itens.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Quais são?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Podemos votar?
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - V.Exa. tem conhecimento do teor?
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O de nº 77, Sr. Presidente, foi o que pedi também ao

Deputado.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, permita-me avaliar até amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - O Senador Romero Jucá é um homem

compreensivo e aceitou as ponderações. Voltaremos a discutir o assunto amanhã.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale, Vice-Presidente da Comissão, que tem ajudado

bastante o nosso trabalho.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Presidente.

“Projeto de Lei nº 87, 2002, do Congresso Nacional. Abre crédito
especial ao Orçamento Fiscal da União, em favor de encargos
financeiros da União, no valor de 2 milhões e 875 mil reais, para fins
que especifica.

Voto do Relator.
Sobre o pleito em questão, cabe destacar que, do ponto de vista

técnico, a fonte de recurso oferecida apresenta-se viável, pois verifica-se
que, por força especial da variação cambial, a taxa média de
remuneração dos títulos públicos de emissão da União elevaram-se. No
entanto, deve-se salientar o potencial impacto negativo que o ocorrido
terá sobre o resultado do BACEN, que também será arcado com
recursos do Tesouro.

Conclui-se que a fonte de recurso oferecida não é limpa, ou seja,
possui custos associados. Ressalto que, apesar do apontado, por
interpretação literal da Lei nº 4.320/64, em seu art. 43, § 1º, inciso II, a
fonte de recurso dada para financiar o presente crédito especial é
viável, pois a remuneração da conta única é classificada como receita
de fonte própria.

Quanto aos aspectos legais, verifico que a proposição não fere
quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente
no que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.276, de 24 de julho de
2001, LDO 2002. Ressaltamos, por fim, que o seu detalhamento se acha
realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
87, de 2002, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, novembro de 2002.
 Deputado Anivaldo Vale, Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão a matéria.
Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
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Registro o esforço feito, para que se aprovasse essa matéria, pelo Deputado Osmar Serraglio,
que assim representou bem o seu Estado e os Municípios beneficiados. Saúdo S.Exa. e agradeço ao
Deputado Anivaldo Vale.

Vamos suspender a sessão, retomando os trabalhos amanhã, às 10 horas. Se houver em
paralelo reunião do Congresso Nacional ou da Câmara, faremos outra postergação, a partir das
10h.

Uma boa noite para todos.
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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°: 0947/02 DATA: 27/11/02
INÍCIO: 10h50min TÉRMINO: 10h51min DURAÇÃO: 00h01min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00h01min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 1
REVISÃO: Marlúcia
CONCATENAÇÃO: Eliana Ramagem

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Apreciação das matérias constantes das pautas nºs 29 e 30 de 2002.

OBSERVAÇÕES

A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 19ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das pautas nºs 29 e 30, sendo que a
de nº 30 foi esgotada no dia de ontem.

Em razão dos entendimentos que estão sendo promovidos entre os membros e os Líderes da
Comissão, volto a suspender a sessão e remarco o seu início para as 15 horas de hoje.

Está suspensa a reunião.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

48

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°: 0971/02 DATA: 27/11/02
INÍCIO: 18h12min TÉRMINO: 18h13min DURAÇÃO: 00h01min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 00h01min PÁGINAS: 1 QUARTOS: 2
REVISÃO: Marlúcia
CONCATENAÇÃO: Eliana Ramagem
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SUMÁRIO: Discussão das matérias remanescentes da Pauta nº 29.

OBSERVAÇÕES

A reunião foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 19ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada a discutir as matérias ainda remanescentes da pauta nº 29.

Não foram extensos os acordos sobre as matérias que deveriam ser discutidas e, em razão
desse fato e da existência em paralelo de sessão deliberativa da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, declaro encerrada a presente sessão, convocando, antes, porém, reunião para às
14h30 min da próxima terça-feira.

Reitero mais uma vez aos Relatores parciais que serei obrigado a remeter ao Relator-Geral a
discussão das emendas dos relatórios das áreas onde os Relatores não conseguirem concluir o
relatório até terça-feira.

Teremos votação na sexta-feira, sábado, domingo e na segunda,  a fim de cumprirmos o
cronograma.


