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O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Declaro iniciada a 20ª reunião ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes da Pauta nº 31, em que consta relatórios a projetos de lei de créditos
adicionais, avisos do Congresso Nacional e contas do Presidente da República, e matérias da Pauta
nº 32, em que consta os relatórios setoriais apresentados às áreas temáticas da proposta
orçamentária para 2003.

Não havendo número regimental para deliberação, suspendo esta reunião e convoco seu
reinício para as 18 horas de hoje.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa às 15h e 49min.)

(Reunião suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20º reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matéria constante da Pauta nº 31, em que constam
relatórios a projeto de lei de créditos adicionais, avisos do Congresso Nacional, contas do Presidente
da República e matérias da Pauta nº 32, da qual fazem parte os relatórios setoriais apresentados às
áreas temáticas da proposta orçamentária para 2003.

Quanto à apreciação da Ata da 19ª reunião, realizada em 26 e 27 de novembro de 2002,
vamos aguardar a presença de mais Deputados para sua discussão.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferidos pela

Presidência:
1) Ofício nº 186, de 26 de novembro, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência no

dia 26 de novembro de 2002.
2) Ofício nº  384, de 26 de novembro, do gabinete do Deputado Carlito Merss, justificando

ausência à reunião realizada durante a presente semana.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS – Sr. Presidente, a minha intervenção tem como

objetivo a retirada de pauta do Item nº 15, em função de o Tribunal de Contas da União ter enviado
a esta Comissão informações sobre possíveis irregularidades na licitação da obra de duplicação da
BR-101 Palhoça/Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul.

Neste ínterim, foram apresentadas as justificativas, e o próprio Procurador do Tribunal de
Contas da União deu parecer favorável, que será julgado amanhã na reunião do Conselho.

Por isso, solicito a retirada de pauta do Item nº 15, inclusive com a aquiescência do Relator.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS – Não dá para retirá-lo de pauta e incluir outro?

O próprio Tribunal vai prestar informações.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS – Não corremos o risco de ser votado?
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Não, retira de pauta.
3)  Ofício nº 156, de 27 de novembro, do gabinete do Senador Antônio Carlos Valadares,

justificando sua ausência no período de 25 a 29 de novembro.
4) Ofício nº 233, de 28 de novembro, do gabinete da Deputada Laura Carneiro, justificando

ausência nos dias 27 a 29 de novembro.
Expediente encaminhando indicação de representante de Liderança com assento na

Comissão:
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1) Oficio nº 972, de 27 de novembro, do Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL,
indicando o Deputado Pauderney Avelino.

Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 611, de 27 de novembro, do Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão. Dr. Simão Cirineu Dias, encaminhando a Nota Técnica nº 12/SOF — MP, da
Secretaria de Orçamento Federal, com as correções a serem realizadas no Projeto de Lei
Orçamentária para 2003.

Cópia deste expediente foi encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e aos
Relatores-Setoriais das Áreas Temáticas I, II, V, VI e IX.

2) Aviso nº 761, de 28 de novembro, do Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, em que
solicita a inclusão de programa de trabalho no Projeto de Lei Orçamentária para 2003.

Cópia deste expediente foi encaminhada ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e ao
Relator-Setorial da área temática VI, Deputado Dr. Rosinha.

Aviso SGS/TCU, de 26 de novembro, encaminhado pelo Presidente da Primeira Câmara do
Tribunal de Contas da União, Ministro Marcos Vinicius Vilaça.

Aviso nº 3.331 (Decisão nº 529, de 2002): obras dos trechos rodoviários BR-393/116/RJ —
Contorno Rodoviário de Volta Redonda, e BR-393/116/RJ, Divisa MG/RJ, Volta Redonda,
entroncamento com a BR-316.

Aviso GP-TCU, de 27 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Humberto Souto.

Aviso nº 1.505, que encaminha informações sobre o acompanhamento físico-financeiro da
execução dos contratos relativos aos empreendimentos especificados nos Decretos Legislativos nºs
15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 45, 47 e 48, de 5 de julho de 2002.

Avisos SGS/TCU, de 27 de novembro, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas
da União, Ministro Humberto Souto:

1) Aviso nº 3.319 (Decisão nº 1.612, de 2002): solicitação do Senado Federal para realização
de inspeção nas obras de reforma ou construção das sedes regionais da ANATEL nos Estados do
Amazonas, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Paraná e Espaço Cultural da ANATEL, em Brasília.

2) Aviso nº 3.322 (Decisão nº 1.595, de 2002): construção de eclusas e do canal de
navegação do Rio Tocantins (obra constante do Quadro VII da Lei Orçamentária para 2003).

3) Aviso nº 3.324 (Decisão nº 1.592, de 2002): construção de trechos rodoviários no
Corredor Leste, no Estado do Espírito Santo.

4) Aviso nº 3.327 (Decisão nº 1.612, de 2002): obra de construção de trechos rodoviários no
Corredor Leste — BR-365/MG — Ervália —Muriaé — Divisa MG/RJ (obra constante do Quadro VII
da Lei Orçamentária para 2003).

5) Aviso nº 3.332 (Decisão nº 1.597/2002): obra de construção e recuperação de infra-
estrutura hídrica — aproveitamento hidroagrícola do Açude Jenipapo, no Estado do Piauí.

6) Aviso nº 3.337 (Decisão nº 1.599, de 2002): inspeção realizada nas obras de canalização
dos Córregos Botafogo e Capim Puba, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 26, de 2002, do
Congresso Nacional.

7) Aviso nº 3.340 (Decisão nº 1.601, de 2002): relatório de inspeção realizada nas obras de
construção da adutora do Agreste Alagoano, no Estado de Alagoas, em cumprimento ao Decreto
Legislativo nº 27/2002 — CN.

8) Aviso nº 3.341 (Decisão nº 1.602, de 2002): relatório de levantamento de auditoria nas
obras de construção e recuperação de obras de infra-estrutura hídrica — Adutora Alto Sertão, no
Estado de Alagoas, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 23, de 2002, do Congresso Nacional.

9) Aviso nº 3.358 (Decisão nº 1.608/2002): representação em que o Ministério Público
Federal — Procuradoria da República em Rio Grande/RS aponta vícios na Concorrência nº
101/2000 — MT, do licenciamento ambiental, do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de
Impacto Ambiental, referentes às obras de ampliação dos molhes do porto de Rio Grande/RS.
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10) Aviso nº 3.364 (Acórdão nº 432/2002): pedido de reexame contra o Acórdão nº
257/2000 — TCU — Plenário sobre inspeção extraordinária realizada no DNOCS no período de
19/05 a 09/07/93.

Como é evidente a falta de quorum no recinto, suspendo a reunião e convoco sua
continuação para amanhã, quarta-feira, às 10 horas.

 Antes de suspender a presente reunião, reafirmo que os relatórios setoriais serão votados
até o fim desta semana. Se necessário, trabalharemos sexta-feira, sábado e domingo.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Há número regimental. Declararei
reabertos os trabalhos em cinco minutos. Solicito aos assessores que comuniquem aos Deputados
que haverá deliberação.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Há número regimental. Declaro

reiniciados os trabalhos desta reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 31, em que
constam relatórios de projetos de lei de créditos adicionais, avisos ao Congresso Nacional, contas
da Presidência da República, e matérias da Pauta nº 32, em que constam relatórios setoriais
apresentados às áreas temáticas da proposta orçamentária para 2003. Apreciação da ata da 19ª
reunião ordinária, realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2002.

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

Não há inscritos e, não havendo discussão, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º
do regulamento interno desta Comissão declaro a ata aprovada.

Avisos: conforme questão de ordem apresentada pelo Deputado Alberto Goldman e aprovada
na 7ª reunião, realizada no dia 31 de agosto de 1999, será encaminhada nesta data aos gabinetes
dos senhores membros a Nota Técnica nº 136/2002, com o estudo sobre abertura de créditos
suplementares, por decreto do Presidente da República, elaborado pela Consultoria de Orçamento e
Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Ordem do Dia.
Pauta nº 31.
Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias remanescentes da Pauta nº

29/02.
Item 1.
O relatório é do Deputado Juquinha, que não está presente. Solicito ao Deputado Félix

Mendonça que se prepare para a leitura.
Projeto de Lei nº 73/2002-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da

União crédito suplementar no valor 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 das dotações orçamentárias constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

O relatório será lido pelo Deputado Félix Mendonça, do PTB da Bahia.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente,

 “(...) 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 73, de 2002-CN, nos termos propostos pelo Poder
Executivo.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2002.
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Deputado Juquinha, Relator.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria. (Pausa.) Não

há inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Obrigado. Sr. Presidente, temos um impedimento

temporário, porque estamos dependendo da presença do Deputado João Grandão em três projetos,
inclusive neste.

Solicito a V.Exa. que, de comum acordo com a Comissão, deixemos para daqui a pouco os
itens 1, 2, 3, 4 e 5. Poderíamos começar pelo item 6, pois, a partir dele, temos possibilidade de
avançar.

Esse é o meu pedido. Não tenho condições de votar a favor deste projeto e também não
tenho condições de deixar seguir a tramitação normal sem a presença do Deputado, que pediu
tempo para analisá-lo. Na prática, não é o destino do recurso. Quanto ao destino do recurso, somos
favoráveis. Nos cancelamentos, há restrições, e, portanto, estamos analisando-os.

Solicito a V.Exa. iniciar pelo item 6 para, a partir dele, seguirmos com naturalidade.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes de dar a palavra ao Líder do

Governo, quero esclarecer aos Srs. Senadores e Deputados que pretendo colocar em votação hoje
apenas os projetos em que haja consenso.

Se alguém tiver alguma objeção, terá a palavra depois do Líder do Governo, a quem concedo
a palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Concordamos com a inversão da pauta, até porque
também queremos votar as matérias em que haja consenso. No entanto, gostaria de solicitar ao
Deputado que tenha restrição ao cancelamento que foi realizado que venha à Comissão, a fim de
que, durante o processo de votação dos demais projetos de lei, possamos discutir a questão e
esclarecer as dúvidas que S.Exa. tenha. Se possível, voltaremos a esses itens ainda nesta reunião.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Entendo que há um acordo entre o

Governo...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Líder do PFL.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal

concorda com a inversão de pauta proposta pelo Deputado João Coser. Acredito que podemos dar
celeridade à pauta de hoje e entrar já na votação dos relatórios setoriais, que tão bem foram
conduzidos ontem, em reunião com V.Exa. O acordo para iniciar a votação hoje dá celeridade ao
cronograma da Comissão de Orçamento.

Gostaria de fazer uma solicitação, na qualidade de Relator do item 9 da pauta. Se não
houver discordância do Plenário e houver inversão da pauta, desejo relatar o PL nº 89/02, tão
ansiosamente esperado, já que este Deputado terá de se retirar momentaneamente da Comissão,
para cumprir outras obrigações parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Há alguma objeção ao requerimento
de inversão de pauta proposto pelo Deputado Pauderney Avelino? (Pausa.)

Não há objeção.
Em votação na Câmara dos Deputados o requerimento do Deputado Pauderney Avelino.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Está invertida a pauta.
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Iniciaremos a votação pelo item 9: Projeto de Lei nº 89/2002-CN, que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração
Nacional, crédito suplementar no valor de R$97.825.663,00 (noventa e sete milhões, oitocentos e
vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Com a palavra o Relator, Deputado Pauderney Avelino, do PFL do Amazonas.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, vou apresentar o voto, já que este projeto de lei, este crédito suplementar foi
solicitado pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional.

Da análise do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos
constitucionais e preceitos legais pertinentes, em particular no que toca à sua compatibilidade ao
Plano Plurianual no período 2000/2003, Lei nº 9.989, de 2000, e à sua alteração para o mesmo
período (Lei nº 10.297, de 2001), bem como à sua conformidade às disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2002 (Lei nº 10.266, de 2001). Os superávits financeiros
indicados estão coerentes com dados constantes no balanço geral da União.

Das emendas apresentadas, as de nºs 1 a 5 e 9 a 15 propõem a inclusão de subtítulo novo
em projeto de crédito suplementar, o que é vedado pela alínea “a” do inciso I do art. 47 do
Regimento Interno desta Comissão. Razão pela qual propomos a inadmissibilidade dessas.

Quanto às demais, propomos a aprovação parcial da Emenda nº 7, de autoria do Senador
José Agripino, no valor de 3 milhões de reais.

Por fim, apresentamos emenda de Relator, reduzindo o cancelamento proposto ao Subtítulo
nº 18.544.0515.3603.0026 — Construção do Sistema Adutor do Pajeú, no Estado de Pernambuco
— de 1 milhão e 900 mil para 500 mil, reduzindo em igual montante a implementação proposta ao
Subtítulo nº 18.544.0515.1851.0001 — Construção de Obras de Infra-Estrutura Hídrica Nacional.

Pelo exposto, votamos pela aprovação parcial da Emenda nº 7, pela rejeição das Emendas
nºs 6 e 8 e das de nºs 16 a 18 e pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/2002-CN, na forma do
substitutivo anexo.

Esse é o voto, Sr. Presidente.
Esperamos atender às populações do Nordeste, notadamente às do Estado de Pernambuco,

quando as adutoras estão sendo beneficiadas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Presidência declara inadmissíveis

as Emendas nºs de 1 a 5 e de 9 a 15, conforme proposta da assessoria e do Relator.
Em discussão a matéria.
Com a palavra o Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, primeiro para uma confirmação. Eu

estava em dúvida porque, se há ilegalidade na inclusão do subtítulo, o Relator conseguiu um
avanço.

Ele acolhe uma emenda de 3 milhõe s de reais, numa proposta de 3 milhões e 400 mil reais.
Portanto, há o gesto de bastante desejo de atender ao Senador José Agripino. Depois, o próprio
Deputado reduz um cancelamento.

Gostaria de fazer ao Sr. Relator uma pergunta: por que a redução do cancelamento na
construção desse sistema, se o Executivo encaminha o cancelamento de 1 milhão e 900 mil reais?
Pressupõe que ele não aplicará os recursos nesse investimento?

Se S.Exa. entende que o corte é grande e reduz para 500 mil reais, gostaria que explicasse a
motivação da redução e em que isso interferiu no projeto global, porque se reduziu a quantidade de
recursos para o projeto original.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, a redução do corte deve-se ao
fato de que, se se cancelasse 1 milhão e 900 mil reais, se reduziria a zero toda a dotação
orçamentária. O Relator-Geral fez a solicitação, a fim de que pudéssemos reativar a obra sem levar
o orçamento a zero.

Esse foi o motivo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado João Coser, V.Exa.
considera sua dúvida esclarecida?

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sim, Sr. Presidente. Quando se faz um orçamento e o
total do orçamento, pela proposta do Executivo, é de 97 milhões de reais, se se reduz um
cancelamento, tem-se de explicar onde não será aplicado 1,5 milhão de reais. Está faltando 1,5
milhão de reais para fechar. Se recursos foram retirados de algum lugar, reduziu-se o corte e o
corte era considerado para fechar o balanço, o balanço não pode fechar, a menos que o Relator
indique onde não serão aplicados os recursos nessa tabela que vai da pág. 6 a... Ele reduziu o
dinheiro. Ele dispõe de 1,5 milhão de reais a menos...

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Eu gostaria de explicar ao Deputado João
Coser que a suplementação também foi reduzida, não só o cancelamento.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Está bem. Então, não temos como saber em que projeto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Enquanto o Deputado João Coser e o

Deputado Pauderney Avelino evoluem na discussão da matéria, proponho que passemos ao item 6.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, peço a palavra.
Nós tínhamos, no subtítulo Pró-Água Infra-Estrutura, projeto de construção e recuperação

de obra de infra-estrutura hídrica, 18 milhões de reais. Houve o cancelamento. Entre outros,
fizemos o cancelamento que reduziu para 13 milhões, 948 mil reais. Entre os cancelamentos que
fizemos, Deputado João Coser, está o de 1 milhão e 400 mil reais.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Está bom, Sr. Presidente. Somos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado João Coser considera-se

esclarecido.
A matéria continua em discussão.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Giovanni

Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, quero fazer um comentário e

alertar os companheiros. Estamos no final do ano, e, logicamente, isso não vai mais atrapalhar a
execução orçamentária deste ano, mas dos cancelamentos. Para o atendimento da proposta de 97
milhões de reais, há dinheiro de superávit financeiro do ano passado, o que nós, reiteradas vezes,
denunciamos nesta Comissão.

O Governo não cumpre o Orçamento — como este ano, mais uma vez, não o está cumprindo
—, e há excesso de arrecadação. Incompetente que é na execução, inclusive tendo dinheiro em
caixa, deixa o povo passar fome. Essa é a desgraça de conviver com um governo incompetente como
esse. Mesmo com dinheiro no cofre, faltam estradas, educação e saúde. É ser muito incompetente,
Sr. Presidente!

Quando uso o microfone com essa ênfase toda é para tentar acordar-nos do sono que
permeamos durante todo o ano, permitindo que o Governo tenha toda essa incompetência.

E mais: utiliza-se do nosso dinheiro para se apresentar na mídia como um grande estadista.
O pior é isto: o Sr. Fernando Henrique Cardoso ainda passa por um grande estadista. Trata-se de
um incompetente. Ele e sua assessoria ministerial. Por isso, vem dinheiro do ano passado. Mais do
que isso, Sr. Presidente, 9 milhões de reais de arrecadação.

Deputado Pauderney Avelino, V.Exa. não tem culpa disso não. É lógico que a culpa é do
Governo.

Discutimos no ano passado recursos para asfaltar a Transamazônica, para a Cuiabá—
Santarém ou para obras do Estado do Amazonas, e nesse sentido nada foi executado. Estão tirando
9 milhões de excesso de arrecadação para jogar em outras atividades de maior interesse do
Governo, em detrimento da Bahia, do Ceará, do Tocantins e do Pará.

Fico indignado, mas acabamos votando, porque um pouco desses recursos vai também para
o pessoal. Misturam a coisa exatamente para nos inibir na contestação do projeto como um todo.
Há outros importantes interesses do Nordeste, mas temos de registrar que o Governo faz questão
de atestar sua incompetência ao nos mandar documentos como esse em todos os projetos.
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Mas vamos votar favoravelmente, Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, gostaria de usar a palavra, na

qualidade de Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pergunto se há algum inscrito.

(Pausa.) Não há mais inscritos.
Antes de encerrar a discussão, passo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, deixo registrado que gostaria

de ter atendido, nesse crédito suplementar, à operosa bancada do Espírito Santo, que tem um
problema grave, pois o mar avança sobre o Município, se não me falha a memória, de Conceição da
Barra e cria problemas de calamidade pública.

O Ministro da Integração Nacional, por meio de ofício, solicitou-me acatar uma emenda, já
que a bancada havia perdido o prazo regimental para apresentação de emendas. Infelizmente, não
foi possível atender a S.Exa., em virtude de questões técnicas e regimentais. Portanto, ficam
registrados o meu desejo de ter acatado a solicitação da bancada do Espírito Santo e a inadequação
técnica regimental feita à solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Encerrada a discussão, coloco em
votação o relatório do Deputado Pauderney Avelino para o Projeto de Lei nº 89, de 2002.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Quero registrar que o Deputado Pauderney Avelino atendeu ao pleito do Senador José

Agripino para a Prefeitura de Natal — informo ao Deputado João Coser —, administrada pelo PSB.
Trata-se apenas de uma informação.

Vamos retornar ao item nº 6. Projeto de Lei nº 39/2002-CN.
O Relator é o Deputado Nilo Coelho, que não está presente. Solicito ao Deputado Claudio

Cajado, do mesmo Estado de S.Exa., que se organize para ler a matéria, que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 4.210.000,00
(quatro milhões, duzentos e dez mil reais), para reforço de dotações constantes no orçamento
vigente”.

O Relator é o Deputado Nilo Coelho, do PSDB da Bahia, e o parecer será lido pelo Deputado
Claudio Cajado, do PFL da Bahia.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra V.Exa.

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Esse é o PL nº 39/02. Gostaria
que esse crédito não fosse votado, porque vamos obstruir a votação da matéria. A execução
orçamentária é baixíssima, há dinheiro. Está-se querendo mais dinheiro, vem de superávit
financeiro. Se não se empenhar, eles não terão competência para gastar. Vai-se prejudicar o
orçamento do ano que vem. Não tem sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não havendo acordo, peço ao
Deputado Claudio Cajado que suspenda a leitura.

Passamos ao item nº 7.
Pergunto se há objeção de algum partido. (Pausa.)
Projeto de Lei nº 70/2002-CN.
O Relator é o Senador Saturnino Braga, do PT do RJ. Como o Senador não está presente,

solicito ao Deputado João Coser, do mesmo partido, que se habilite para a leitura.
Projeto de Lei nº 70/2002-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2002, em favor

de diversas empresas do Grupo PETROBRAS, crédito suplementar no valor de R$ 1.843.369.241,00
(um bilhão, oitocentos e quarenta e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil e duzentos e



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

24

quarenta e um reais), e reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas no valor global de
R$2.367.078.669,00 (dois bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, setenta e oito mil e seiscentos
e sessenta e nove reais), para os fins que especifica”.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente,
“O projeto em análise mostra-se compatível com os dispositivos

constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002 (LDO) e do Plano
Plurianual. Ademais, a proposta do Poder Executivo não fere qualquer
dispositivo da Lei nº 4.320/64, naquilo que se aplica, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, nem tampouco da Constituição Federal.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa
técnica legislativa. Alem disso, afigura-se meritório, vez que ajusta a
programação das empresas do Grupo PETROBRAS às necessidades
surgidas no decorrer do exercício, principalmente as que visam à
manutenção do abastecimento do mercado interno de derivados de
petróleo, gás natural e álcool e as decorrentes da reestruturação
societária do Grupo. Por fim, deve ser mencionado que não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Voto.
Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 70, de 2002-

CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo”.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A matéria está em discussão. (Pausa.)

Não há inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Passemos à votação da matéria.
Em votação na Câmara o relatório do Deputado Saturnino Braga ao Projeto de Lei nº 70, de

2002.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Passemos ao item nº 8.
Pergunto se há objeção de algum dos partidos. (Pausa.)
Trata-se do Projeto de Lei nº 71, de 2002. O Relator é também o Senador Saturnino Braga,

do PT do RJ.
Peço ao Deputado Jorge Bittar, do mesmo partido e Estado do Senador, que faça a leitura

do relatório do Senador Saturnino Braga .
O projeto “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2002, em favor de diversas empresas do

Grupo PETROBRAS, crédito especial no valor total de R$1.753.297.047,00 (um bilhão, setecentos e
cinqüenta e três milhões, duzentos e noventa e sete mil e quarenta e sete reais), para os fins que
especifica.

Como se pode observar, o PT relatou quase um orçamento hoje.
Concedo a palavra ao Deputado Jorge Bittar, Líder do PT na Comissão, para ler o relatório

do Senador Saturnino Braga.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, passarei a

ler o item 1.3 do relatório:
“1.3 – Análise.
A presente proposta afigura-se-nos, no gênero, de acordo com a

legislação aplicável à abertura de créditos adicionais, nomeadamente
com os arts. 165 a 169 da Constituição Federal, com as normas
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previstas nas vigentes leis do plano plurianual, de diretrizes
orçamentárias e orçamentária anual e, também, com a Resolução nº 1,
de 2001-CN, que dispõe sobre a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização e a tramitação dos projetos de leis
orçamentárias e de créditos adicionais. Cabe fazer-lhe, no entanto, um
reparo de ordem específica.

Trata-se de reparo sobre a qualidade das informações. A esse respeito, quer-nos parecer que
a EM nº 377/MP, que acompanha o Projeto de Lei nº 71, ainda se encontra muito distante
do que a vigente lei de diretrizes orçamentárias, a Lei nº 10.266, de 2001, define como
‘exposição de motivos circunstanciada’. É que, na dicção da lei de diretrizes, uma ’exposição
circunstanciada’ deveria ser tão rica em informações quanto possível, indicando e
justificando as conseqüências do cancelamento de programas de trabalho e, por inevitável
decorrência, indicando a razão de haver-se conferido procedência à nova programação frente
àquela cujos créditos são objeto da proposta de cancelamento. Não é isso que a EM nº
377/MP faz exatamente, até porque se apresenta como um documento por demais breve, de
tom essencialmente lacônico e, por vezes, de formato marcado por tautologias.
Bom exemplo disso pode ser encontrado no quarto parágrafo da EM nº 377/MP, em que o
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão aborda o
fato de o Projeto de Lei dar ensejo a robusto crescimento dos investimentos do Grupo
PETROBRAS, o que , em tese, ele parece entrever como um problema — provavelmente um
problema do ângulo da geração de resultados fiscais, como o primário e o nominal, para os
quais também concorrem as empresas estatais. Muito vagamente, ele aborda isso que lhe
parece ser um problema, mas não o enfrenta, trazendo à consideração elementos que
permitam contorná-lo ou solucioná-lo, até mesmo a bem da aprovação da proposta
encaminhada ao Congresso Nacional pelo próprio Poder Executivo.

Silente, portanto, o Executivo, trazemos à consideração o
entendimento que, na espécie, parece-nos o mais adequado. Nesse
particular, cabe consignar que o robusto crescimento que se poderá
verificar nos investimentos do Grupo PETROBRAS não constitui óbice
formal à aprovação do Projeto de Lei nº 71, ainda que, na prática, possa
implicar a diminuição da margem de contribuição relativa do Grupo
para o esforço da geração de resultados fiscais. Isso porque, também na
prática, os resultados fiscais são obtidos no curso da execução
orçamentária, e somente nela, na execução orçamentária, pode o
cumprimento desses resultados ser garantido.

Não por outra razão, a Lei de Responsabilidade Fiscal — a Lei
Complementar nº 101, de 2000 — amarra a execução orçamentária e o
cumprimento das metas fiscais nos artigos de uma mesma de suas
seções, permitindo entender sua ligação umbilical, mas nunca a ligação
entre o ato de propor ou aprovar novas leis, que tem sede constitucional,
e os resultados fiscais previstos na própria legislação ordinária. É a
essa interpretação que nos levam os art. 8º, 9º e 10 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Quanto às emendas apresentadas ao projeto, cabe reconhecer-
lhes o mérito, mas apontar-lhes as imperfeições de ordem formal,
imperfeições essas que as tornam inadmissíveis. É que, ao proporem a
abertura de crédito a favor das unidades orçamentárias Agência
Nacional de Energia Elétrica e Ministério de Minas e Energia, as
emendas são fulminadas pelo inciso I do art. 29 da Resolução nº 1, de
2001-CN, aqui já mencionada, que veda a admissão de emendas a
projeto de crédito adicional quando nelas forem contemplados subtítulos
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imprevistos na proposição original. E esse é o caso das Emendas 00001
e 00002, do Deputado Pinheiro Landim".

Voto do Relator:
"Diante das considerações feitas no relatório, somos favoráveis à

aprovação do Projeto de Lei nº 71, de 2002-CN, nos exatos termos em
que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo".

Subscreve este parecer o Senador Roberto Saturnino Braga.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro inadmissíveis as Emendas de

nº 0001 e 00002, conforme relatório do Senador Saturnino Braga, lido pelo Deputado Jorge Bittar.
A matéria está em discussão.
Não há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação no Senado.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Passemos ao Item 10.
Trata-se do Projeto de Lei nº 96/2002-CN, e o Relator é o Deputado Marcio Fortes.
O PL nº 96/2002 “Abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério da Fazenda, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no
valor global de R$ 195.335.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Concedo a palavra ao Deputado Marcio Fortes para ler seu relatório.
O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES – Sr. Presidente, trata-se de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, de Encargos Financeiros da União
e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$ 195.335.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

Peço vênia para ir diretamente à leitura do voto:
"Sobre o pleito em questão, cabe destacar que, do ponto de vista

técnico, o cancelamento oferecido apresenta-se viável, pois se verifica
que, até a presente data, não houve qualquer execução orçamentária da
despesa na ação 'Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no
Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de
1995, e nº 9.866, de 1999) — Nacional'. As outras duas ações que
sofrem cancelamento também possuem nível de execução orçamentária
que possibilitam serem fonte para o crédito em análise. Na ação
'Financiamento e Equalização de Preços nas Aquisições do Governo
Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos — AGF
(Lei n. º 8.427, de 1992) — Nacional' há autorizado o montante de R$
1.637.427.000,00 e empenhado o valor de R$ 970. 892.000,00. Em
'Garantia e sustentação de preços na comercialização de produtos
agropecuários (Lei nº 9.848, de 1999) — Nacional', a execução é
também baixa, sendo que o autorizado é de R$ 253.300.000,00 e, até o
mês de outubro fechado, empenhou-se o valor de R$ 154.375.000,00.

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
96, de 2002-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria.
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda, do PCdoB de Minas Gerais.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, gostaria apenas de obter um

esclarecimento do nobre Relator sobre o crédito ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização,
que visa a suplementar em R$ 12.355.000,00, para fazer face aos custos de alienação de ações
ordinárias nominativas do capital social do Banco do Brasil, depositadas no FND e incluídas no
Programa Nacional de Desestatização — PND. Como é calculado esse montante? É um percentual
dos recursos das ações que foram alienadas? De onde vem esse custo a mais? É de publicação de
editais? É de realização de alguma propaganda mais ampla?

Parece que essas propagandas feitas na televisão sobre as ações do Banco do Brasil são
financiadas pela própria instituição. O montante é razoável, num momento de penúria, quando
várias emendas individuais não foram liberadas.

Portanto, seria importante que fossem esclarecidas a esta Comissão as razões do crédito que
vai para o BNDES.

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

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES – Sr. Presidente, a primeira parte do questionamento
do Deputado Sérgio Miranda é de simples resposta. Os 12 milhões de reais não são resultado de
uma conta carimbada. São o apurado num saldo dos recursos originalmente destinados a essa
operação e aquilo que efetivamente se despendeu com grande sucesso.

O que tenho a dizer é que o julgamento de valor, se 12 milhões é muito ou pouco, fica
coberto pelo valor efetivamente apurado na venda dessas ações através do Fundo Nacional de
Desestatização.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES – O valor apurado foi superior àquele inicialmente

estimado e, portanto, houve efetivamente propaganda, que foi bem- sucedida. A avaliação do
resultado da propaganda se faz com pelo sucesso da operação que se pretendeu anunciar. E, no
caso, isso aconteceu.

Na qualidade de Relator, sinto-me confortável por entender que o valor é pequeno face ao
resultado obtido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Deputado Sérgio
Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. Relator, perguntei se esta propaganda sobre as
ações do Banco do Brasil estão sendo financiadas pelo Banco do Brasil ou pelo BNDES.

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES – O Banco do Brasil e o BNDES contrataram entre si
a operação de venda, dentro do Programa Nacional de Desestatização, gerido pelo BNDES. Abriu-se
uma conta, que foi fazendo despesas e obtendo as receitas necessárias decorrentes da alienação
das ações, feitas sobretudo com recursos originários da opção individual de participantes do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há mais oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação da matéria.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação no Senado.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade no Senado.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

28

Passemos ao Item 11.
Projeto de Lei nº 100/2002 – CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 22.232.000,00 (vinte e dois milhões,
duzentos e trinta e dois mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Com a palavra o Relator, Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, no caso do crédito suplementar

de R$ 22.232.000,00 para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, o Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Exposição de Motivos nº 415, esclarece que se
destina à execução de convênio celebrado com a ELETRONUCLEAR.

Este é o voto: do exame do projeto, concluímos que a iniciativa não contraria os dispositivos
constitucionais. Consideramos aprovadas parcialmente seis das emendas apresentadas. Dessas
emendas que aprovamos, uma é para o Estado de Goiás, duas para o Pará; e duas para o Estado
do Ceará, em razão de os recursos para esses Estados não terem sido alocados anteriormente.

Consideramos prejudicada a Emenda nº 00002, por ter sido aprovada parcialmente a
Emenda nº 00001, do mesmo autor e de igual teor, e rejeitadas as Emendas nº 00005 e 00008, em
razão da insuficiência de recursos e de os Estados já terem sido beneficiados com recursos
anteriores.

Ante o exposto e com as alterações decorrentes das emendas aprovadas parcialmente,
apresentamos substitutivo, que segue em anexo, ao Projeto de Lei nº 100.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Gonzaga Patriota
apresenta relatório acatando cinco emendas: uma do Deputado Pedro Chaves, no valor de 1 milhão
de reais; uma do Deputado José Priante, no valor de 1 milhão de reais; uma do Deputado Giovanni
Queiroz, no valor de 1 milhão de reais; uma do Deputado Aníbal Gomes, no valor de 1 milhão de
reais; outra do Deputado Aníbal Gomes, no valor de 1 milhão de reais; e uma do Deputado Pinheiro
Landim, no valor de 1 milhão de reais.

A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio.
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, queria chamar a atenção desta Comissão

para o seguinte fato: se não acatarmos o projeto, vamos criar um problema sério. Por quê? Na
justificativa está claro que o projeto visa a viabilizar convênio celebrado com a ELETROBRÁS, via
ELETRONUCLEAR, em decorrência de exigência do IBAMA, feita durante audiências públicas, para
que entre em operação a Usina Nuclear Angra II. A recuperação desse trecho de rodovia é uma
exigência da Defesa Civil para a retirada da população em caso de emergência na usina nuclear.

Portanto, não se trata apenas do remanejamento de recursos. É uma questão muito mais
complexa. Implica ações no sentido de desligar uma usina nuclear que, neste momento, é de
fundamental importância para a manutenção do equilíbrio no fornecimento de energia no País.

Dessa forma, apelo aos Srs. Parlamentares, mesmo reconhecendo a escassez de recursos
para a recuperação das nossas rodovias, a fim de que rejeitem o substitutivo e aprovem a proposta
original enviada pelo Governo, até porque, com 1 milhão de reais para isto e 1 milhão para aquilo,
vamos fazer um enorme tapa-buracos, sem resolver o problema.

Nesse caso específico, estaria sendo resolvido o problema de um trecho de rodovia de
fundamental importância para a manutenção da viabilidade do plano de segurança em caso de
acidente na usina nuclear, de acordo com o que expõe o Governo muito claramente no seu pedido
de suplementação.

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

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, tenho tido o máximo de cuidado
quando relato meus projetos. Verifiquei que no projeto anterior, Deputado Luiz Sérgio, foram
previstos recursos para restauração de rodovias no Estado do Rio de Janeiro, ainda não
empenhados.

Por outro lado, constato que 6 milhões de reais, dos 22 milhões de reais, não farão falta,
porque estamos no final do ano e, possivelmente, não se empenharão esses recursos de forma total
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para o Rio de Janeiro. Se forem empenhados, não serão liberados. Constam também da peça
orçamentária para o exercício de 2003 recursos suficientes para restauração de estradas do Estado
do Rio de Janeiro. Por isso, de todos os pedidos, atendi apenas a seis emendas de 1 milhão de reais
cada uma.

Peço a sua compreensão, na condição de membro desta Comissão. Poderemos ajudar,
obviamente, não apenas o Estado do Rio de Janeiro, mas também outros Estados no Orçamento de
2003. Estou atendendo às reivindicações dos Estados do Ceará e do Pará por não terem nenhum
recurso, e essas emendas são suficientes para restauração de trechos rodoviários.

Por isso, faço um apelo no sentido de que o substitutivo seja aprovado, ficando 16 milhões
de reais para os poucos dias do ano de 2002 para a restauração da estrada do Estado do Rio de
Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Luiz Sérgio gostaria de
fazer mais uma ponderação. Não é regimental, mas S.Exa. nos dá muita honra ao participar desta
reunião, defendendo seu Estado, o Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO – Defendendo o Estado do Rio de Janeiro e um programa
estratégico para o País.

Volto a chamar atenção de V.Exas. para o fato de que essa é uma exigência do IBAMA, que
autorizou a entrada em funcionamento da Usina Nuclear Angra II mediante a realização dessa
obra, que já está sendo executada pela ELETRONUCLEAR. Com a diminuição dos recursos, a
ELETRONUCLEAR vai suspender a obra, e isso poderá acarretar ações do Ministério Público e dos
movimentos ambientalistas, uma vez que as resoluções não estão sendo respeitadas, ou seja,
poderá trazer problemas a um setor que está sensível a qualquer processo de crise energética.

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

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Luiz Sérgio, entendo ser razoável sua
preocupação, no caso de uma emergência e do escoamento da população daquela área. No entanto,
gostaria de fazer uma observação. Hoje há disponíveis para essa obra 4 milhões e 800 mil reais, e
só foram executados 7,59% desse total, até o dia 1º de novembro.

O Deputado Gonzaga Patriota tem razão em um aspecto: não há tempo para a execução
total da obra. Com o dinheiro disponível, 20 milhões de reais, ao preço de 150 mil reais o
quilômetro, é possível restaurar em torno de 130 quilômetros. Mais do que isso, não há tempo real.
Esse dinheiro vai ficar como restos a pagar, o que é complicador.

As outras regiões também precisam de recursos. Por exemplo: há 2 milhões para
restauração de estradas no Pará. A situação é essa no Brasil todo. Só o Presidente Lula poderá
suspender o pagamento de juros aos banqueiros e aplicar esses recursos na restauração das
estradas brasileiras. Espero que nos ajude também a sair do sufoco com um pouco de recursos
para o Estado do Pará, entre outros Estados. Tenho certeza de que no Brasil todo há rodovias
arrebentadas. Todo o mundo está chorando, e são poucos os recursos. Ajude-nos a votar essa
matéria e atender também às necessidade dos outros Estados.

Era essa a minha ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Posteriormente, darei a palavra ao

Deputado Marcio Fortes, do Rio de Janeiro. Antes tenho de ouvir o representante do Espírito Santo,
que está preocupado com os reflexos do funcionamento da usina nuclear.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento aos
Deputados Gonzaga Patriota e Giovanni Queiroz. Foi feito um contrato. A União não fará uma
restauração; não é uma obra que vai começar; ela está sendo feita, e há um contrato. Foram
contratados 22 milhões e 232 mil reais, a obra está sendo tocada, e temos de repassar os recursos.
O crédito suplementar de 22 milhões e 232 mil reais é o valor do contrato. Portanto, é o valor que a
União tem de repassar para a ELETRONUCLEAR. É um contrato entre duas pessoas jurídicas,
vamos chamar assim, e a obra já está sendo tocada.

Assim, faço um apelo no sentido de não descaracterizarmos o projeto e permitirmos que a
União cumpra o contrato na sua totalidade.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concedo a palavra ao Deputado
Marcio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES – Sr. Presidente, a intervenção é necessária porque
realmente a malha rodoviária brasileira está em péssimo estado de conservação, existem gargalos e
necessidades no Estado do Pará, a situação é caótica. Entretanto, o caso específico não merece ser
apreciado como o caso das péssimas condições das estradas brasileiras. Em relação à energia
nuclear, se havia algumas dúvidas em relação à viabilidade, necessidade e aos cuidados que se
deve ter para seu funcionamento cada vez melhor, deixaram de existir com o racionamento de
energia do ano passado.

Há um risco potencial que não se pode correr: o surgimento de algum tipo de percalço no
funcionamento das usinas nucleares já existentes. E não são apenas aquelas perdidas na ponta,
que têm fios pendurados, que geram energia elétrica, que tem de fazer isso e aquilo. É um
complexo que inclui a malha rodoviária, a malha ferroviária, o transporte marítimo e,
eventualmente, o aéreo, no sentido de dar segurança e higidez à operação da usina nuclear.

O caso da ELETRONUCLEAR é específico e fundamental para a segurança energética do
Brasil como um todo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Pergunto se há acordo.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Não há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Informo que há dois oradores

inscritos para discutir.
Primeiramente, passo a palavra ao nobre Deputado Jorge Bittar, Líder do PT.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, aqui

estamos diante de um problema sério. São duas questões relevantes. A primeira diz respeito à
segurança da população. Há uma ação do Ministério Público que prevê a possibilidade de embargar
o funcionamento da Usina Nuclear de Angra II, diante das condições precárias do plano de
emergência em caso de acidente.

Ninguém desconhece o tamanho do problema quando se trata da operação de uma usina
nuclear. A ELETRONUCLEAR está realizando investimentos, há um convênio com a União, no
sentido de prever ressarcimento, exatamente porque no passado o então DNER, hoje DNIT, foi
incapaz de realizar as obras de restauração da estrada, fundamentais para que a usina pudesse
entrar em operação.

Proponho a manutenção do projeto original e a identificação, em algum outro projeto de
crédito suplementar para o Ministério dos Transportes, da possibilidade de alocação de recursos
para as rodovias federais do Pará.

Não sou contra a abertura de créditos visando à restauração de rodovias no Pará. Apenas
entendo que, neste caso específico, trata-se de algo fundamental, estratégico, essencial, que tem a
ver com ações do Ministério Público. Portanto, é algo que não deveria ser tocado neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes de ouvirmos o nobre Relator,
passo a palavra ao nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira, porque, em termos de estrada, Minas
Gerais está no centro das discussões nacionais.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Realmente, Minas Gerais está estranhando o remanejamento feito pelo Relator e o fato de não estar
sendo contemplada.

Em nome do PPB, aprovo o projeto original e não concordo com o relatório do Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Devo dizer ao Deputado Márcio Reinaldo

Moreira que Minas Gerais não foi contemplada porque os Srs. Parlamentares mineiros não
apresentaram emenda nesse sentido.

E gostaria de dizer ao Deputado e futuro Ministro Jorge Bittar que lá no Nordeste temos o
seguinte ditado: é melhor perder no boi do que perder o boi todo.
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O Estado do Rio de Janeiro, para a recuperação dessa estrada, recebeu quase 5 milhões de
reais, mas pouco mais de 300 mil reais foram liberados. Existem lá cerca de 4 milhões, e estou
alocando mais 16 milhões sobre esse 4 milhões e meio. Quer dizer, são 20 milhões de reais.

Acredito que o PT, que governará conosco a partir de janeiro, empenhará esse valor na obra,
e terá o nosso apoio para a liberação, no próximo ano, dos 20 milhões de reais.

Estamos retirando 6 milhões de reais para os Estados do Pará e do Ceará, que
apresentaram emendas, diferentemente de Minas Gerais. Eles podem liberar 1 milhão ou 4 milhões
de reais. Agora, não vou retirar a minha proposta porque ela é racional. Estou deixando aqui 16
milhões de reais, que, com os 4 milhões já disponíveis, somem 20 milhões de reais. Caso contrário,
vamos para a votação; posso pedir a retirada do projeto, e ele não entra mais em votação, ou seja, o
Estado fica sem nada este ano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Líder do PT,
Deputado Jorge Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – O meu amigo Deputado Gonzaga Patriota estava indo
bem até a última frase da sua intervenção, quando radicalizou. Vamos manter o diálogo.

A minha proposta, em nome da bancada do PT, é de retirarmos o projeto de pauta para
examiná-lo com atenção. Vamos ouvir o Ministério dos Transportes e tentar encontrar solução
adequada tanto para o problema da Usina Nuclear Angra II quanto para as estradas do Estado do
Pará.

Acredito que, com diálogo, poderemos resolver o problema e recolocar o projeto em pauta na
próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Pedro Chaves faz questão
de falar porque também quer participar do diálogo.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Trata-se de uma questão de operação. Sabemos que,
pela exigüidade do tempo, é impossível aplicar os recursos até o final do ano. Não é simplesmente o
fato de o projeto do Deputado Gonzaga Patriota ter atendido o Estado de Goiás, com o valor de 1
milhão de reais, algo perfeitamente exeqüível nestes últimos dias do ano.

Quero mostrar aos membros da Comissão que o jornal O Popular publicou, na primeira
página, matéria sobre rodovias federais, com a seguinte manchete: Empresários recuperam outro
trecho da BR. Diz a matéria que na região sul do Estado, grande produtora de grãos, os
empresários estão se cotizando para encascalhar as rodovias federais. E aqui está uma foto em que
aparece um motorista desolado porque seu caminhão atolou numa rodovia federal.

Realmente, este montante de 1 milhão de reais com que o Deputado Gonzaga Patriota está
contemplando o Estado de Goiás é muito pouco, mas permite a operação tapa-buraco, o que vai
impedir que as pessoas que transitam pelas rodovias federais passem por essa humilhação.

Portanto, sou inteiramente favorável à proposta apresentada pelo Deputado Gonzaga
Patriota.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em atendimento às lúcidas propostas
dos nobres Deputados, retiro de ofício a matéria de pauta. O Item 11 ficará para votação posterior.

Item 12. "Apreciação do Relatório apresentado aos Avisos nºs 047 e 112/2002-CN, que
encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 572, de 2002-TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de levantamento de auditoria
realizada pela 3ª SECEX, objetivando verificar a execução das obras referentes à reforma de prédios
da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal (TC nº
005.463/2002-1) e Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.385, de 2002, TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento
de auditoria nas obras de reforma e ampliação da Superintendência Regional no Distrito Federal do
Departamento de Polícia Federal – DPF (TC nº 004.821/2001–0)”.

O Relator é o Deputado Gilmar Machado.
Peço ao Deputado João Coser, do mesmo partido do nobre Deputado Relator, que proceda à

leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, este relatório é longo.
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“A Decisão nº 572/2002-TCU-Plenário, encaminhada pelo Aviso
nº 047/2002, versou sobre a auditoria realizada no presente exercício
financeiro acerca da obra objeto deste parecer. Nos trabalhos realizados
pelos analistas daquela Corte, não foi constatada nenhuma
irregularidade grave, tendo sido apenas efetuadas determinações para
que as falhas observadas não mais se repetissem”.

Sr. Presidente, passo a ler o voto do Relator:
“Conforme evidenciado pela Decisão nº 1.385/2002-TCU-

Plenário, as irregularidades graves que impediam a retomada da
execução da obra objeto deste parecer foram saneadas. Neste sentido, o
Tribunal de Contas da União recomenda o reinício da execução, uma
vez que já não mais há risco de prejuízo ao Erário.

Assim, acompanho o entendimento do TCU e entendo ser
possível a autorização para que a execução do subtítulo seja retomada.
Resta, destarte, ao Tribunal e ao Congresso Nacional acompanharem o
andamento da obra até sua conclusão.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do
subtítulo 'Reforma de Edifícios-Sede de Superintendências Regionais da
Polícia Federal no Distrito Federal, da Unidade Orçamentária 30.909 —
Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da
Polícia Federal', na forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo”.

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

consignados pelo Orçamento de Investimentos da União para 2002, no
subtítulo Reforma de Edifícios-Sede de Superintendências Regionais da
Polícia Federal no Distrito Federal, da Unidade Orçamentária nº 30.909
— Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim
da Polícia Federal'.

Art. 2º – O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento
físico-financeiro da execução do contrato mencionado no artigo anterior,
na dotação consignada no Orçamento de Investimentos da União para o
subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de que
trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, até o dia 31 de maio do
exercício financeiro de 2003.

Art. 3º – Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação”.

Sr. Presidente, este é o parecer formulado pelo Deputado Gilmar Machado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Deputado Gilmar Machado na Câmara dos Deputados.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o parecer no Senado Federal.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Antes de passar ao Item 13, convido a assumir a presidência dos trabalhos o Vice-

Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado Anivaldo
Vale. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Item 13. “Apreciação do Relatório
apresentado ao Aviso nº 92-33, de 2002-CN, que encaminha ao Congresso Nacional relação das
obras nas quais foram registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações
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realizadas pelo Tribunal no exercício de 2002 (construção da Escola Agrotécnica Federal de Nova
Andradina, no Estado de Mato Grosso do Sul).

Relator: Senador Moreira Mendes.
Voto: pela manutenção da vedação da execução da obra.
Peço ao nobre Deputado Gonzaga Patriota que faça a gentileza de ler o voto do Relator.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 92-33, de

2002.
Voto do Relator:

“Em razão de todo o exposto e considerando que, de acordo com
a comunicação feita pelo Tribunal de Contas da União, por força das
disposições do § 4º do art. 87 da LDO/2003, não houve o saneamento
das irregularidades, o nosso voto é no sentido de que a execução da
obra continue embargada, até que a Corte de Contas se posicione em
sentido da liberação”.

Sr. Presidente, esse é o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Em discussão a matéria.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, vamos votar com o Relator,

cumprimentando-o, mas registrando nossa tristeza.
Deputado Giovanni Queiroz, trata-se de uma escola agrotécnica federal, com certeza

importantíssima para o País e para Andradina, cujas obras vão ser paralisadas por causa da
irresponsabilidade dos executores.

Vamos votar favoravelmente à não-execução da obra, porque não foram saneadas as
irregularidades, porém registramos nossa tristeza, pois gostaríamos de ver essa escola formar
profissionais que viessem a atuar com brilhantismo na agricultura.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 14. “Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 092-156/2002-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 (Adequação de
Trechos Rodoviários no Corredor MERCOSUL — BR-101/376/SC – Divisa PR/SC—Palhoça)".

Relator: Senador Moreira Mendes.
Voto: pela autorização da execução, na forma do projeto de decreto legislativo ane xo.
Peço ao Deputado Gonzaga Patriota que faça a leitura do voto do Relator.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 092-

156/2002, enviado a esta Comissão pelo Tribunal de Contas da União, do qual consta o Programa
de Trabalho nº 26.782.0233.5727.0001 — Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor
MERCOSUL.

Diz o Relator:
“O Aviso nº 1.219-GP/TCU listou todos os contratos vinculados

ao Programa de Trabalho, indicando, para cada um, a atual situação
quanto à existência de indícios de irregularidades graves”.

Voto do Relator:
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“Diante de todo o exposto, votamos pela exclusão da vedação da
execução orçamentária e financeira dos contratos nºs PG-221/2000-00,
PG-288/00-00, PD-16001/2001, PD 16002/2001, PD 16003/2001, PG
127/2001-00 e PG 250/2000-00, vinculados ao Programa de Trabalho
26.782.0233.5727.0001 — Adequação de Trechos Rodoviários no
Corredor MERCOSUL — BR-101/376/SC — Divisa PR/SC—Palhoça,
constante do Quadro VII, anexo à Lei nº 10.407/2002, nos termos do
projeto de decreto legislativo em anexo”.

Esse é o voto do Relator.
Determina o projeto de decreto legislativo que ficam excluídas da vedação acima citada as

adequações do trecho rodoviário do Corredor MERCOSUL — BR 101/376/SC — Divisa PR/SC.
O decreto entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Em discussão a matéria. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.)
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 15. Aviso nº 092.127/2002-CN. Este item foi retirado de pauta ontem, a pedido do

Relator, Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, o PDT pede a retirada de pauta

do aviso em questão, para que o Deputado Fernando Coruja possa conversar melhor com o Relator
antes da votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O item 15 foi retirado de pauta ontem pelo
Relator.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Qual será votado agora?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O item 16.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – O item 15 já está fora?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Sim.
Item 16. Aviso nº 92-120/2002-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 (Construção de Infra-Estrutura de Irrigação Piancó II, no
Estado da Paraíba.)”.

O Relator é o Senador Nabor Júnior, e o voto é pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Senador Carlos Patrocínio a gentileza de ler o voto do Relator, Senador Nabor

Júnior.
Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 92-

120/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo TCU no
exercício de 2002 (Construção de Infra-Estrutura de Irrigação Piancó II, no Estado da Paraíba)”.

“Em razão de todo o exposto e considerando que, de acordo com
a comunicação feita pelo TCU, por força das disposições do § 4º do art.
87 da LDO/2003, é desaconselhada a paralisação cautelar da obra
identificada pelo Programa de Trabalho 20.607.0379.1836.071 –
Implantação de Projetos de Irrigação – Perímetro de Irrigação Piancó, no
Estado da Paraíba, nosso voto é no sentido de que esta Comissão tome
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conhecimento da comunicação e delibere pelo encaminhamento do
processo ao Arquivo”.

Portanto, Sr. Presidente, o voto do Relator, Senador Nabor Júnior, é pelo arquivamento da
matéria, por ainda conter várias irregularidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria está em discussão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, alguém da Paraíba deveria ater-se

mais a essa questão, porque o relatório do Tribunal de Contas da União não condena a obra, que
não está na relação de obras irregulares. Inclusive, em determinado trecho, o relatório afirma o
seguinte — palavras do Tribunal: “Ante o exposto, verificamos a não-necessidade de recomendação
de paralisação cautelar da obra, nos termos do art. 86, § 2º, da LDO/2003”.

Não entendi. Gostaria que o Relator se debruçasse mais sobre a matéria, Deputado Santos
Filho, mas S.Exa. está relatando o Orçamento. Neste País, já se investe tão pouco, e talvez
estejamos prejudicando esta obra sem motivo.

Desse modo, Sr. Presidente, peço que a matéria não seja votada, para que o Relator possa
observar os dados do próprio Tribunal de Contas da União. Caso contrário, prejudicaremos uma
obra importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado Giovanni Queiroz, o
arquivamento não prejudica a obra. Ela está liberada.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Não, mas o Relator está votando pelo não...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Pelo arquivamento.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – É pelo arquivamento? Não.
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – É exatamente assim que entendemos, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – É pelo arquivamento?
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – É pelo arquivamento do processo, já que o TCU

desaconselha a paralisação da obra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Então, está bom.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, no início desta sessão, fizemos um

entendimento e suspendemos a votação de alguns projetos de lei. Já há acordo, e eles podem ser
votados. Trata-se dos Projetos de Lei nºs 73, 78 e 77, que ainda depende de manifestação do
Relator.

Gostaria que apreciássemos os itens 1 a 6 da pauta, que não foram votados em razão da
inversão requerida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Vamos voltar ao item 1 da pauta, seguindo
o pedido do Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros.

Item 1. Projeto de Lei n° 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 constantes da Lei Orçamentária vigente".
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O Relator é o Deputado Juquinha. Não foram apresentadas emendas, e o voto é favorável,
nos termos do projeto.

O relatório já foi lido pelo Relator, Deputado Juquinha.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos

fazendo uma concessão que nos desagrada profundamente. Na prática, o Governo Federal, a nosso
ver em ato de pouca sensibilidade, para não dizer de irresponsabilidade, está fazendo um corte de
400 milhões — no projeto em questão, 75,7 milhões — no financiamento da equalização de preço
na aquisição, pelo Governo Federal, dos estoques reguladores.

Estamos percebendo aumento dos produtos nas prateleiras dos supermercados, aumento
da inflação e dificuldade da população brasileira que tem salário menor. Porque o Governo
brasileiro não fez, no período de safras, um estoque regulador decente, hoje estamos torrando 400
milhões.

Por que estamos fazendo essa concessão? Porque o Governo Federal já nos informou que
não fará mais compra até dezembro. Lutar contra isso é insanidade, não é opção razoável. De todo
modo, gostaria de deixar o nosso protesto. Na prática, no período de safra, quando os produtos têm
valor baixo, o Governo Federal deveria comprar e fazer reserva, para não permitir um aumento
absurdo dos preços dos produtos e inclusive para forçar que cheguem aos supermercados e
mercearias com preço menor.

Nossa concordância com a liberação dos recursos é acompanhada de um protesto: não
queremos que o dinheiro seja canalizado para superávit primário ou para reservas. Não se trata de
oposição ao destino, mas, sim, à opção de onde fazer o corte. E, é lógico, esperamos que o futuro
Governo tenha mais sensibilidade e já comece, a partir dos meses de janeiro e fevereiro, a cuidar
com mais carinho do alimento que deverá chegar ao povo brasileiro.

Gostaria apenas de fazer esse registro.
O Deputado João Grandão não está presente, mas S.Exa. se opôs de forma bastante dura

ao projeto, assim como outros companheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Não temos nenhuma restrição ao conteúdo do projeto, ao destino dos recursos. Queremos

apenas registrar nossa insatisfação com o cancelamento dos recursos para equalização dos
produtos agrícolas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, creio que V.Exa. tenha prestado

atenção à intervenção que fez, com muita propriedade, o ilustre Deputado João Coser.
Estão cancelando dinheiro de AGF — Aquisição do Governo Federal. V.Exa., que já foi

Superintendente do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia e é homem ligado ao setor rural, pode
agora ver as conseqüências da negligência deste Governo, que, na hora oportuna, no período de
safra, não fez estoque regulador para que agora exploradores não viessem especular com produtos
armazenados, como milho, açúcar, a própria soja e outros. Logicamente, não é agora, na
entressafra, com os preços já muito acima do preço mínimo, que o Governo vai adquirir produto
para fazer estoque regulador.

Temos de liberar os recursos para que outras obras sejam tocadas, outras atividades sejam
levadas a termo. Mas é importante registrar o protesto de quem é vinculado ao setor, como nós o
somos, contra a omissão do Governo, que, no momento do preço baixo, não interferiu para
assegurar o preço mínimo e formar estoque regulador que garantisse o abastecimento nacional.
Estamos desabastecidos de milho, Sr. Presidente. V.Exa. sabe disso. Já estamos importando milho,
porque se permitiu exportação com dólar alto. Agora faltou milho para produção de carne, seja de
ave, seja de porco.

Essa é a situação vivida pelo País hoje em razão de negligência e incompetência de ste
Governo que aí está.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 2. Aviso nº 109/2002-CN.
Não há acordo. Fica retirado de pauta.
Item 3. Aviso nº 54/2002-CN, Mensagem nº 59/2002-CN e Ofícios nºs 1 e 4, de 2002.
Não há acordo. Retirados de pauta.
Item 4. Projeto de Lei nº 77/2002-CN, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social da União crédito suplementar no valor global de R$78.540.619,00 (setenta e oito milhões,
quinhentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais), em favor de diversos Órgãos do Poder
Judiciário e do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente".

O Relator é o Senador Romero Jucá. Foram apresentadas quatro emendas, e o voto é
favorável, nos termos do projeto.

Com a palavra o Relator, Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, as emendas foram rejeitadas. O parecer

pede aprovação do projeto na forma como veio do Executivo.
Esse é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria está em discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 5. Projeto de Lei nº 78/2002-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito

especial no valor global de R$ 74.400.000,00 (setenta e quatro milhões e quatrocentos mil reais), em
favor da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, para os fins que especifica".

O Relator é o Senador Romero Jucá. Foram apresentadas quatro emendas, e o voto é
favorável, nos termos do projeto.

Com a palavra o Relator, Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ – Sr. Presidente, o parecer é favorável ao projeto e rejeita

as quatro emendas.
Peço a aprovação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Em discussão a matéria. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Peço que a apreciação das matérias ocorra um pouco

mais lentamente, para conseguirmos acompanhá-la, senão algumas coisas vão passar batido. A fim
de não parecer que houve descuido, registramos que fizemos algumas observações sobre a matéria
em análise.
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Quero reafirmar nossa opinião em relação aos mais de 67 milhões de reais referentes ao
financiamento da equalização. Trata-se de mais uma facada no cidadão brasileiro e nos
agricultores, que venderam seus produtos a preço vil.

Gostaria de ter falado a respeito do projeto anterior, aprovado com nosso voto, pois ele trata
de uma série de questões, inclusive dos recursos para a conclusão das obras do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo. Votamos de acordo com a orientação do Deputado Jorge Bittar, pois
sabemos que, neste momento, a obra não é mais considerada irregular, mas, sim, inacabada.

Não desejamos que isso passe despercebido, como se o Congresso Nacional estivesse
fazendo algo escondido. A questão foi debatida, e houve um parecer favorável. Os 20 milhões de
reais serão utilizados para que tentemos concluir aquela obra — faço questão de que isso fique
claro.

Em virtude de saber do que se trata, a posição do Congresso Nacional é no sentido de
concluir aquela obra em São Paulo. O assunto foi tratado de maneira rápida, mas deixo agora a
minha posição registrada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, havíamos solicitado a retirada de pauta

do projeto relatado pelo ilustre Deputado Gonzaga Patriota. Estamos tentando localizar o Deputado
Luiz Sérgio, pois é verdade que os 16 milhões de reais não resolvem o problema do convênio, mas é
importante lembrar que o montante é um paliativo razoável. Então, existe um sinal para a
aprovação da matéria.

Não tenho autorização para propor a inclusão do projeto na pauta, pois o nobre Deputado
havia solicitado a retirada. E não sei que encaminhamento se pretende para esta reunião, se ela
será encerrada dentro de poucos instantes ou se continuará. Desejo entender a posição da
Presidência quanto a isso, para que possa posicionar-me melhor quanto à matéria a que me referi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Acaba de chegar o Deputado Luiz Sérgio.
Deputado João Coser, V.Exa. liberou o projeto para que o mesmo volte a constar da pauta?
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER – Sr. Presidente, antes de responder à pergunta de

V.Exa., preciso de um minuto para conversar com o Deputado Luiz Sérgio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Daremos início à apreciação da pauta dos

relatórios setoriais.
Tem a palavra o Líder do Governo, Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, há vários requerimentos de

inclusão na pauta de uma série de projetos. Por isso, podemos dar início à votação, enquanto o PT
decide sobre a outra matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Vamos começar a apreciar a pauta das
áreas temáticas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Pois não, Sr. Presidente. Mas, depois dessa área
temática, podemos discutir a inclusão na pauta dos projetos de lei que já estão relatados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Após os relatórios das duas áreas
temáticas, poderemos apreciar a questão dos projetos de lei.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Pauta nº 32. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Luiz Sérgio.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

39

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, evidentemente, a proposta feita não é
ideal, mas, diante da posição irredutível do Deputado Gonzaga Patriota e por não desejar rachar a
bela aliança do PT com o PSB, entendemos que o substitutivo deve ser liberado, mas com o
compromisso de, em outra oportunidade, buscarmos a reposição do crédito orçamentário.

Na realidade, restará um furo, mas, como as decisões referentes ao Orçamento são sempre
tomadas com pressa, liberamos o relatório para a votação. Mas, volto a afirmar, essa liberação tem
como pressuposto o compromisso de ressarcirmos os recursos da ordem de 6 milhões de reais que
estão faltando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Pauta nº 32. Área Temática II — Justiça e
Defesa. Relatório setorial apresentado...

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, como o Deputado Luiz Sérgio

afirmou, está liberado para votação o Relatório do Deputado Gonzaga Patriota. Sendo assim, creio
que devamos concluir a votação dos créditos, pois ela não demorará mais que um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Se o Relatório está liberado, podemos
colocá-lo em votação.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, minha sugestão foi feita apenas
com o objetivo de contribuir com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Item nº 11.
“Projeto de Lei nº 100/2002-CN, que abre ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de 22 milhões, 232 mil reais, para reforço de dotações
constantes na lei orçamentária vigente.

Relator: Deputado Gonzaga Patriota.”
O Relatório já foi apresentado, lido e discutido.
Está encerrada a discussão.
Em votação a matéria.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Pauta nº 32. Área Temática II — Justiça e Defesa. Relatório setorial apresentado à Área

Temática II — Justiça e Defesa. Relator Setorial: Senador Fernando Ribeiro, do PMDB do Pará.
Tem a palavra o Relator Setorial para apresentação de seu parecer.
O SR. SENADOR FERNANDO RIBEIRO – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados,

farei a leitura do resumo do Relatório, uma vez que todos os membros desta Comissão já receberam
os anexos com o relatório completo, incluindo as tabelas.

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre a Área Temática II
— Justiça e Defesa, do Projeto de Lei nº 60, de 2002, do Congresso Nacional, que estima a receita e
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2003, englobando os seguintes órgãos:
Ministério da Justiça e Ministério da Defesa.

Relator: Fernando Ribeiro.
Relatório.
Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, coube-nos a missão de apreciar a proposta orçamentária da Área Temática II —
Justiça e Defesa, que abrange os órgãos 30000 — Ministério da Justiça e 52000 — Ministério da
Defesa, consoante o item 1 e o anexo do parecer preliminar aprovado pela Comissão Mista de
Orçamento.

Análise da proposta setorial.
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A proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo destina para a Área Temática II
— Justiça e Defesa 31 bilhões e 93 milhões de reais, dos quais 4 bilhões e 2 milhões de reais estão
consignados ao Ministério da Justiça e 27 bilhões e 92 milhões de reais ao Ministério da Defesa.

No que se refere à distribuição por Grupo de Natureza de Despesa — GND, 73,25% dos
recursos, 23 bilhões e 39 milhões de reais, estão alocados no grupo GND 1 — Pessoal e Encargos
Sociais. Os valores programados no GND 3 — Outras Despesas Correntes, da ordem de 3 bilhões e
78 milhões de reais, e no grupo GND 4 — Investimentos , 2 bilhões e 7 milhões de reais,
correspondem a 11,85% e 6,49% do total da área temática, respectivamente.

Emendas apresentadas:
Foram apresentadas 94 emendas à despesa de âmbito da Área Temática II, sendo 33

coletivas e 61 individuais, no valor total de 2 bilhões e 77 milhões de reais, correspondentes a um
expressivo incremento de cerca de 75% em relação ao valor de emendas solicitado por ocasião da
tramitação da proposta orçamentária para 2002.

Atuação setorial:
Dotações para entidades privadas.
A análise da proposta orçamentária enviada pelo Poder Executivo apontou algumas

impropriedades que merecem correção em face das disposições legais aplicáveis.
A Lei nº 10.524/2002, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003 — LDO/2003 — veda,

com algumas poucas ressalvas, a inclusão de dotações a título de auxílios, ou seja, transferências
de recursos de investimentos para entidades privadas, na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, a teor de seu art. 31. As poucas exceções referem-se a entidades sem fins lucrativos que
atuem nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e ciência e tecnologia, bem como entes
signatários de contratos de gestão com a Administração Pública Federal.

Ocorre que, da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, constam algumas
dotações, consignadas ao órgão Ministério da Justiça, em desacordo com o art. 31 da LDO/2003,
eis que destinam recursos para investimentos a serem efetivados por entes privados que atuam em
áreas não contempladas pelas ressalvadas na LDO.

Ressalte-se que não cabe, a priori, enquadrar essas transferências como contribuições,
modalidade de repasse a entes privados prevista no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.324, de 1964. Isso
porque o dispositivo citado exige, para se configurar a contribuição, a previsão de transferência em
lei prévia. As informações prestadas pelo Ministério da Justiça, em atendimento ao art. 10, § 3º, da
LDO/2003, itens XXIII e XIX do Anexo de Informações Complementares, não indicam dispositivo
legal que fundamente as referidas transferências.

Diante disso e considerando a relevância das ações envolvidas — boa parte das quais na
área de Direitos Humanos — o que desestimula o simples cancelamento das dotações, esta
Relatoria optou por elaborar emendas de Relator, de modo a alterar a modalidade de aplicação de
50 — Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos — para 99, a definir. Em certos
casos, o subtítulo também foi ajustado com vistas a não evidenciar o repasse a entes privados.
Caberá ao órgão executor, nessas situações, a utilização da modalidade de aplicação adequada, sob
pena de responsabilidade.

Atendimento das emendas.
Emendas individuais.
As emendas individuais apresentadas no âmbito da Área Temática II foram integralmente

aprovadas, com recursos decorrentes da reestimativa de receita transferidos pela Relatoria-Geral
especialmente para essa finalidade.

Quando da análise dos dados apresentados nas emendas, foram procedidos pequenos
ajustes de forma a torná-las compatíveis com a programação estabelecida no projeto de lei e na lei
do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a legislação que rege o processo
legislativo do Orçamento e a execução orçamentária. Os subtítulos apresentados como atípicos, por
exemplo, foram alocados em ações apropriadas, assim como outros receberam redação e
enquadramento mais adequados. Procurou-se contactar os gabinetes dos Parlamentares autores
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das emendas, a fim de proceder às devidas adaptações. Buscou-se sempre manter os objetivos
pretendidos pelos Parlamentares em suas proposições.

Emendas coletivas.
No atendimento das emendas coletivas, foram utilizados recursos provenientes de alguns

cancelamentos seletivos efetuados no âmbito da própria Área Temática II (incidentes sobre o GND 4
— Investimentos) e de recursos oriundos de reestimativas de receitas repassadas pela Relatoria-
Geral.

A exemplo do que ocorreu com as emendas individuais, houve a necessidade de se promover
ajustes nos subtítulos apresentados como atípicos, assim como de efetivar pequenas alterações em
algumas emendas apresentadas.

Procurou-se, dentro das evidentes limitações de recursos, atender razoavelmente as
emendas coletivas apresentadas, assegurando-se que todas as emendas admitidas poderão vir a
receber recursos adicionais nas etapas futuras do processo orçamentário.

Sem embargo, três emendas coletivas receberam parecer pela inadmissão por infringirem,
na nossa compreensão, o art. 25, inciso I, da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, a
saber, as 50340001 e 50340002, ambas da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados, e 60080005, da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Com efeito, essas emendas não têm por objeto matérias que sejam afetas às respectivas
comissões permanentes, pressuposto de admissibilidade preconizado pela Resolução nº 1, de 2001,
do Congresso Nacional.

As Emendas nºs 50340001 e 50340002 são da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados, a qual, segundo o art. 32, inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destina-se a:

a) coligir “sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe,
sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos”, e

b) elaborar “pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e
culturais e de quaisquer das entidades mencionadas na alínea a”.

A Emenda nº 50340001 reserva recursos para a ação “apoio à implantação e execução de
projetos por instituições não-governamentais que desenvolvam ações complementares de combate à
violência nas escolas”, que não se coaduna com a esfera de competência regimental da Comissão
proponente, bastante específica. Nessa mesma linha de raciocínio, a Emenda nº 50340002, que
destina recursos à “implantação de serviços de atendimento a adolescentes com medidas
socioeducativas não privativas de liberdade”, furta-se à obediência da pertinência temática.

Emenda nº 60080005, de autoria da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal, que se propõe, de acordo com art. 102-A do Regimento Interno do Senado Federal, a
“exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo”. A emenda em tela aloca dotação
para “fiscalização de terras indígenas”, atividade que se relaciona à fiscalização de atos de
particulares, e não de atos administrativos do Poder Executivo.

O entendimento contrário, pela admissibilidade da Emenda, tem o inconveniente de
estender, desnecessariamente, a prerrogativa da Comissão de propor emendas a inúmeras outras
áreas de Governo, em que o Poder Público exerce o poder de regulação e fiscalização. Pertinente,
portanto, a declaração de inadmissibilidade desta Emenda.

Os cancelamentos no Grupo de Natureza de Despesa 4 — Investimentos, efetuados por esta
Relatoria, incidiram apenas em subtítulos relativos a obras com indícios de graves irregularidades
em sua gestão, porquanto discordamos do corte linear, na forma definida no item 11 do Parecer
Preliminar. Entendemos que essa prática constitui-se mera manobra contábil, sem qualquer efeito
prático, visto que os recursos, em sua maioria oriundos de fontes vinculadas, têm que ser
utilizados para atendimento de emendas no âmbito da própria Área Temática.

Ressalte-se que o Tribunal de Contas da União – TCU mantém, até o último relatório
enviado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a recomendação de
paralisação cautelar dessas obras. De qualquer forma, tendo em vista a possibilidade de sobrevir o
saneamento das irregularidades e a conseqüente liberação da execução dessas obras, mantivemos,
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nesses subtítulos, dotação necessária para possibilitar a execução de eventuais atividades
imprescindíveis à preservação da obra e, assim, evitar maiores prejuízos ao patrimônio público.

O atendimento dos pleitos das emendas coletivas deu-se dentro das possibilidades dos
escassos recursos manejamos pela Relatoria. Basta realçar que foi repassado pela Relatoria-Geral
menos de 6% da demanda total de recursos, que atingiu 2 bilhões e 762 milhões de reais.

Esta Relatoria distribuiu os recursos disponíveis na seguinte proporção aproximada: 60%
para as emendas do Ministério da Justiça e 40% para as emendas do Ministério da Defesa. Essa
repartição funda-se na maior representatividade dos pleitos coletivos da área da Justiça (24
emendas, no valor total de 1 bilhão e 640 milhões de reais) em relação à Defesa (9 emendas, no
valor de 1 bilhão e 120 milhões de reais).

No âmbito da Defesa Nacional, procedeu-se à distribuição entre as Unidades
Administrativas — Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Comando do Exército e
Comando da Marinha —, segundo as carências verificadas em cada Unidade, atentando-se, ainda,
para a evolução histórica dos dados orçamentários dos últimos exercícios. Considerou-se que o
Comando da Marinha deverá ser agraciado com um expressivo incremento de recursos, já
compromissado pelo Relator-Geral, advindos da reestimativa da receita dos royalties do petróleo.
Priorizou-se o atendimento da emenda relativa à alimentação de pessoal do Comando do Exército,
tendo em vista o recente episódio verificado de dispensa de pessoal antes do prazo estipulado para
o desengajamento, em virtude da falta de recursos para a manutenção do contingente.

Uma vez definido o montante de recursos destinado a cada Unidade Administrativa do
Ministério da Defesa, mantivemos contato com os respectivos órgãos, com vistas a garantir, dentro
do possível, a melhor distribuição dos recursos entre as emendas.

Já no âmbito do Ministério da Justiça, a distribuição dos recursos entre as diversas
emendas teve por base a evolução histórica das dotações dos diversos programas do Órgão. Esta
Relatoria buscou atender, com prioridade, os programas em que se constatou maior defasagem
entre o valor constante da Proposta Orçamentária e a média do montante autorizado nos últimos
exercícios.

A divisão dos recursos entre as emendas de cada programa seguiu, quando possível,
critérios técnicos. O atendimento das emendas destinadas ao Fundo Penitenciário observou a
proporção dos dados conhecidos de déficit prisional do País.

No que se refere à distribuição dos recursos no âmbito do programa “Segurança do
Cidadão”, as emendas foram atendidas levando-se em conta a população residente em cada
Estado, bem como sua extensão territorial.

Emendas de Relator:
Conforme já mencionado anteriormente, estão sendo propostas Emendas de Relator — de

nºs 80020001 a 80020007 e 80020011 — para corrigir dotações de investimentos (GND 4)
consignadas para transferências a entidades privadas, no Ministério da Justiça. Para isto,
promovemos a retificação da modalidade de aplicação — de 50 para 99 — e da denominação de
alguns subtítulos, de forma a transferir para os respectivos gestores a responsabilidade de definir a
forma de aplicação dos recursos envolvidos. Esse procedimento elide, ademais, prejuízos no que se
refere à execução das ações contempladas com as referidas dotações.

Além disso, propomos as Emendas de Relator nºs 80020009 e 80020010, que se destinam a
transpor dotações da programação “Recursos para a retomada de execução de obras e serviços”
para a programação normal da Unidade Orçamentária 30907 — Fundo Penitenciário Nacional.
Essas dotações referem-se a obras públicas sobre as quais o Tribunal de Contas da União
pronunciou-se pela inconveniência de paralisação. Vale frisar que a elaboração dessa emendas foi
recomendada pelo Comitê de Avaliação das Informações enviadas pelo Tribunal de Contas da
União, previsto no item 24.3 do Parecer Preliminar.

Cabe, ainda, uma menção especial à Emenda nº 80020008, elaborada para sanar erro
material contido na Proposta Orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, consoante visto na
Seção 4.1 deste Relatório.

Obras irregulares:
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As últimas informações encaminhadas ao Congresso Nacional pelo TCU, por força do
disposto no art. 87 da LDO/2003, relacionam as seguintes obras, situadas no âmbito desta Área
Temática, sobre as quais subsistem indícios de graves irregularidades em sua gestão: Construção,
ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Goiás; Construção,
ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado do Mato Grosso;
construção, ampliação, reforma e aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Mato
Grosso do Sul; e Implantação de unidades militares na região do Projeto Calha Norte.

Ressalte-se que uma dessas obras — Construção, ampliação, reforma e aparelhamento de
estabelecimentos penais no Estado do Mato Grosso — não constou do Projeto de Lei, tampouco foi
objeto de emendas. Deve integrar, de todo modo, o rol de obras irregulares previsto no art. 86 da
LDO/2003, cujas execuções ficam vedadas até deliberação em contrário da Comissão Mista de
Orçamentos.

Tendo em vista o disposto no item 18.2, do Parecer Preliminar, as informações do TCU
mereceram especial atenção desta Relatoria. As obras irregulares constantes da Proposta que
continham dotações para investimentos sofreram cancelamentos específicos, assegurando-se uma
dotação mínima para a preservação da obra em caso de liberação de sua execução, em sendo
saneadas as irregularidades.

Indicações à Relatoria-Geral:
No transcurso da análise setorial, esta Relatoria recebeu duas demandas que invocavam a

correção de supostos erros no Projeto de Lei Orçamentária, do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal e do Comando da Marinha.

A Polícia Rodoviária Federal solicitou o remanejamento da fonte 150 — Recursos Próprios
Não-Financeiros —, no valor de 68 milhões e 100 mil reais, sob a alegação de que a referida receita
fora programada em desconformidade com o art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997, o Código de
Trânsito Brasileiro. Esse dispositivo determina que a receita arrecadada com a cobrança de multas
de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo,
policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Apesar do mandamento legal, foram programadas
no Projeto de Lei despesas com pessoal e encargos sociais, custeadas com Fonte 150.

No caso do Comando da Marinha, a demanda relaciona-se com a correção da estimativa de
receitas oriundas da exploração do petróleo, subestimada em 52 milhões e 800 mil reais na
proposta orçamentária. Incapacitados de resolver o quadro, devido à escassez de recursos, e
entendendo meritórios os pleitos, reiteramos à Relatoria-Geral, neste momento, a conveniência do
atendimento das solicitações desses órgãos, adequando a programação oriunda do Poder Executivo
aos ditames legais.

Voto.
Diante das considerações apresentadas, esta Relatoria posiciona-se pela aprovação do

Projeto de Lei nº 60, de 2002, do Congresso Nacional, na parte referente à Área Temática II –
Justiça e Defesa, com as modificações propostas neste Relatório.

Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Está iniciada a discussão, bem como o

prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término deste debate.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, peço a palavra para

discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Antônio Carlos

Konder Reis.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Colhi informações, Sr. Presidente,

de que o colégio de representantes dos Líderes que atua nesta Comissão decidiu acolher os
relatórios setoriais, rejeitando todas as emendas que porventura tenham sido objeto de destaques,
e salientando que quaisquer destaques seriam apreciados quando da apresentação do relatório do
Relator-Geral.

Consulto V.Exa.: para se apresentar o destaque, quando da discussão da matéria, no
momento da discussão do parecer do Relator-Geral, é ou não necessário que, na discussão dos
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relatórios setoriais, o interessado, Deputado ou Senador, tenha que apresentar o destaque, ainda
que ele venha a ser rejeitado, para repeti-lo quando da discussão da matéria apresentada pelo
Relator-Geral?

Esta é a primeira pergunta que eu dirijo a V.Exa., para minha orientação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Eu queria dizer a V.Exa. que o acordo feito

pela Liderança é exatamente na forma como V.Exa. está interpretando.
Da segunda pergunta, não há necessidade.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Não, V.Exa. precisa me esclarecer.

Para apresentar relatório...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Não há. É justamente a segunda resposta,

Deputado. Não há necessidade de apresentar agora e depois; basta apresentar quando da
exposição do Relatório Geral.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – A segunda pergunta, Sr.
Presidente: nós vamos ter reuniões da Comissão para ouvir primeiro e discutir os relatórios
setoriais. Em quais dias?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Hoje nós vamos discutir também o da
agricultura; amanhã, três relatórios, provavelmente: Previdência, Poderes do Estado e Educação.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Para isso, quando teremos
sessões?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Na segunda-feira nós vamos voltar.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Pela manhã, para ouvir e

eventualmente discutir esses três relatórios a que V.Exa. acaba de se referir. A reunião da
Comissão será no período da manhã, ou também à tarde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Vamos iniciar pela manhã e só vamos
terminar ao encerrarem as votações. Inclusive, na reunião anterior, dissemos que iríamos trabalhar
sexta, sábado e domingo. Mas, para não trabalharmos no sábado e domingo, voltamos na segunda-
feira.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, não entendi bem. V.Exa.
referiu segunda-feira pela manhã?!

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

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Obrigado. Eu não escutei bem. Disse V.Exa.
segunda-feira pela manhã?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Segunda-feira. Ficou acertado na reunião
de Lideranças.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, para concluir
minha questão de ordem: segunda-feira, no período da manhã ou à tarde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deve ser no período da tarde.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – É no período da tarde.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Porque pela manhã será distribuído o

relatório, e às 14h30 começará a reunião.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Então teremos reunião amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Sim.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Não teremos reunião sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Nem sábado nem domingo.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Na segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Na segunda-feira distribuiremos pela

manhã, e haverá reunião à tarde.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Eu queria cumprimentar nosso Relator, Senador
Fernando Ribeiro, pelo relatório. Logicamente, é um relatório não muito polêmico, mas, de qualquer
forma, S.Exa. conseguiu ainda um pequeno recurso para agregar àqueles órgãos para o qual tinha
responsabilidade de relatar.

Na área da segurança, particularmente, como na área do Ministério da Justiça, nobre
Senador, o que podemos observar é que, apesar de colocarmos e autorizarmos investimentos tão
necessários, como para a construção de presídios no nosso Estado do Pará e em outros Estados da
Federação, lamentavelmente o Governo não os executa.

Fazemos um orçamento que, na verdade, é um tanto fantasioso, como já disseram aqui.
Então, o esforço de V.Exa., como o nosso esforço de ouvi-lo, de discutir, de observar, de emendar,
de tentar colocar mais recursos, é um grande esforço. Vamos perdendo, inclusive, o prazer de
participar dos debates, porque estamos trabalhando com um Governo que não tem a
responsabilidade que deveria, a de executar o Orçamento.

Esse Governo tem excesso de arrecadação e não a executa. No próprio relatório de V.Exa.,
observamos o esforço de alocar mais dinheiro para a área de segurança, para os Ministérios do
Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas agora estão trabalhando só meio expediente.
Eles liberam os soldados para não haver mais almoço nos quartéis, porque não há dinheiro para
comprar comida nem munição para treinar o pessoal. Se formos invadidos, teremos que brigar com
as mãos, porque não há munição para o enfrentamento de qualquer conflito maior no País. V.Exa.
faz um esforço e coloca um pouquinho mais de dinheiro para cada um desses órgãos. Mas esse
dinheiro é praticamente a correção da inflação, porque, quando forem comprar munição ou comida,
no ano que vem, já terá havido aumento de preços. Eles logicamente vão continuar na mesma
situação miserável em que se encontram hoje.

Esse Orçamento é assim, lamentavelmente, porque eles priorizam sempre — V.Exa. deve ter
observado no Orçamento Geral — o pagamento de juros. E a previsão é a de pagarmos 93 bilhões
de reais de juros no próximo ano, considerando um juro médio, no próximo ano, Deputado
Anivaldo Vale, de 16%. Ora, o juro médio de 2003 — como o deste ano, que era previsto ser 17% e
já deve estar em 19% — logicamente está elevando o pagamento de juros para 105 bilhões de reais.

Então, essa política econômica deve ser reestruturada. Com certeza, teremos que revê-la. O
PT no Governo, também crítico dessa política maluca do Fernando Henrique, haverá realmente de
diminuir os custos de nossa dívida, cujos juros exorbitantes inibem qualquer outra ação. Falta
dinheiro para Saúde e Educação, mas há dinheiro para pagar juros. Esse círculo vicioso tem que
ser cortado, e só se corta se rolarmos essa dívida para pagarmos em 25 anos, baixarmos os juros
reais, aumentarmos a produção, senão não saímos dessa miséria em que nos encontramos.

O governo futuro, o Governo Lula, vai encontrar já o País com inflação acelerada, com
dificuldades maiores do que as que tinha este Governo. Mas, no caso deste, foi por incompetência
mesmo, porque ele não deu conta de consertar. O próximo, com certeza, vai dar jeito nessa
situação, não é, Senador Carlos Patrocínio? Senão, como vamos recuperar nossas estradas,
construir mais hospitais, universidades e tudo o mais?

Parabéns, Sr. Relator, Senador Fernando Ribeiro, pelo relatório!
Nós encaminhamos o voto favorável ao relatório do Senador Fernando Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Senador Fernando

Ribeiro.
O SR. SENADOR FERNANDO RIBEIRO – Gostaria de agradecer a manifestação de V.Exa.,

Deputado Giovanni Queiroz, e dizer que para mim também foi uma experiência gratificante
participar, ainda que modestamente, como disse V.Exa., numa área pouco polêmica e de muito
pouco recursos.

Eu cheguei até, num determinado momento, a questionar o Relator-Geral, sobre o porquê
de tantas sub-relatorias. Na minha interpretação, isso é apenas para darmos a impressão para a
opinião pública de que todos os segmentos representados aqui no Congresso Nacional têm a
possibilidade de participar na elaboração do Orçamento, o que é salutar, evidentemente. Mas, em
determinados momentos, chega-nos a parecer — principalmente com a exigüidade de tempo com
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que essas matérias são apreciadas e com a pressão pela conclusão dos trabalhos —, que dividir
tanto um recurso, que é tão pouco, principalmente para um volume tão grande de demanda, chega
a ser até um desperdício de trabalho.

Eu recolho a manifestação de V.Exa. e agradeço. Certamente, comungamos das mesmas
esperanças com relação às possibilidades que se iniciam no novo Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o

nobre Relator, Senador Fernando Ribeiro, merece todos os cumprimentos. Ele estudou com
minudência essa área temática muito importante, que não deixa de ser tão polêmica assim, haja
vista o TRT de São Paulo, que suscitou essa polêmica toda no Brasil. E S.Exa. apresenta dados
fartos com relação a irregularidades detectadas pelo TCU no sistema carcerário, na construção
dessas penitenciárias no Brasil.

Portanto, essa área merece muita atenção desta Comissão, para que possamos diminuir,
tanto quanto possível, a corrupção que normalmente se observa na alocação e, principalmente, na
execução dos recursos orçamentários.

Gostaria também de cumprimentar o eminente Relator, que escoimou algumas
impropriedades contidas nessa peça orçamentária, e de lhe fazer três perguntas, ao tempo em que
o cumprimento por ter modificado essa modalidade de aplicação no que concerne ao repasse de
recursos para entidades privadas.

Eu gostaria que me explicasse bem como é essa modalidade 50 para 99. Como foi o
procedimento utilizado por V.Exa. para que não permitisse que houvesse repasse de recursos
federais para entidades privadas, porque existe vedação inclusive inconstitucional, conforme V.Exa.
assevera.

Gostaria de saber também se foram alocados recursos para o projeto do submarino nuclear,
que é um projeto que a Marinha tem com muito bom gosto. Eu tive oportunidade de visitar a
construção do submarino nuclear e não fiquei sabendo se houve alocação na proposta do Governo
ou se houve emenda nesse sentido.

Também gostaria de saber qual é a atual situação de repasse de recursos para o TRT de São
Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Senador Fernando
Ribeiro, Relator.

O SR. SENADOR FERNANDO RIBEIRO – Senador Carlos Patrocínio, a questão do repasse
de recursos para entidades privadas é que as emendas, na sua origem, estabeleciam que a
Comissão de Orçamento e, por via de conseqüência o Relator Setorial, aprovasse a destinação de
recursos para entidades privadas em áreas que não são aceitas pela legislação.

A legislação é muito específica e permite o repasse de recursos a entidades privadas. E o que
nós fizemos não foi a rejeição do repasse, mas a transferência de responsabilidade para, no caso, o
Ministério da Justiça, órgão do qual veio a proposta de alocação de recursos para entidades
privadas.

Nós, assim, devolvemos a ele a prerrogativa e a responsabilidade de repassar ou não
recursos para entidades privadas. E, conseqüentemente, tornar-se responsável pela fiscalização do
que for executado, implementado e cobrado, ressalvando a responsabilidade da Relatoria, que
ficaria chancelada no caso de termos aceito pura e simplesmente, como nos foram propostas as
emendas.

Não sei se V.Exa. entendeu a diferença. Nós não recusamos ou rejeitamos ou inadmitimos,
mas transferimos a responsabilidade e a prerrogativa novamente ao órgão, para que ele, sim,
decida de que forma vai repassar os recursos; se vai repassá-los ou se vai executar as propostas
diretamente com essas entidades privadas.

Com relação à pergunta de V.Exa. sobre o submarino nuclear, o PL foi encaminhado com
17,6 milhões. Além do mais, atendemos emenda no valor de 1,6 milhões. Então, o total é a soma. A
disponibilidade para o projeto submarino nuclear é da ordem de 19,2 milhões para o Orçamento do
próximo ano.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

47

Em relação ao TRT de São Paulo, esclareço a V.Exa. que ele não é desta área temática. Ele
faz parte da Área 1 — Dos Poderes do Estado. Felizmente para mim, Senador. (Risos.)

O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Muito obrigado pelas explicações de V.Exa. De
fato, é de outra área temática mesmo, Dos Poderes do Estado.

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

O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados e Senadores, apenas faço um registro sobre a inadmissibilidade das propostas da
Comissão Legislativa Participativa. Ontem, na reunião de Líderes, já deixamos mais ou menos
acordado que o Sr. Presidente vai indeferir a inadmissibilidade, e elas ficam como rejeitadas. Já
preparei os Destaques nºs 3 e 4 para o Relator-Geral.

Justifico apenas, Sr. Relator, que, no ano passado, essa Sub-Relatoria aprovou quatro
emendas, que inclusive chegaram a ser liquidadas, com valores pagos de quase 5 milhões de reais.
Para este ano, algumas Sub-Relatorias também admitiram: a de Agricultura já admitiu uma das
emendas da Comissão, e também a de Seguridade Social aceitou quatro emendas.

Em razão disso, apenas para constar, nós apresentamos os destaques e queremos fazer um
apelo para o Sr. Relator-Geral a fim de que ele possa aceitar os destaques no Relatório Geral, em
razão da importância desta Comissão Legislativa Participativa.

Por fim, gostaria de parabenizar V.Exa. pelo Relatório. Com poucos recursos, e fazendo um
relatório tão importante como esse, em nome do PSB e do PCdoB, apresentamos nossas
homenagens ao eminente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem a palavra o Sr. Senador Fernando
Ribeiro, Relator.

O SR. SENADOR FERNANDO RIBEIRO – Deputado, esclareço a V.Exa. que a nossa
intenção em inadmitir o mérito das emendas não se deveu absolutamente ao mérito das emendas
em si. Devo dizer, inclusive, que, ao manusear a proposta de Orçamento, encontramos outras
fontes para os mesmos programas no projeto de lei, exatamente com a mesma nomenclatura,
contemplando os mesmos objetivos, as mesmas ações das emendas.

Somos inteiramente favorável à destinação final das emendas. Pareceu-me não estarem as
emendas de acordo com o objetivo da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados, mas estamos inteiramente de acordo com a solução ontem encontrada, quando da
reunião com o Presidente e com o Relator- Geral, proposta por V.Exa. E certamente não criaremos
nenhuma dificuldade para que essa seja a solução adotada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado Gonzaga Patriota, conforme
acordado na reunião de Líderes, realizada ontem, as duas emendas da Comissão de Legislação
Participativa não serão inadmitidas por esta Presidência. Elas terão o parecer do Relator, Senador
Fernando Ribeiro, pela rejeição.

Os destaques serão apresentados quando da apreciação do Relatório Geral.
A matéria continua em discussão.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Barros, Líder do Governo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador

Fernando Ribeiro pelo Relatório, por sua dedicação e estudo aprofundado. Esperamos que esse
Relatório seja contemplado pelo Relator-Geral com mais recursos, porque a área da justiça e defesa
é importante para o País. Certamente, nosso Relator-Geral, Sérgio Machado, encontrará meios para
suprir aquilo que o Senador Fernando Ribeiro não pôde fazer com os recursos que lhe foram
destinados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A discussão está encerrada.
Está encerrado também o prazo para apresentação de destaques.
Foram apresentados quatro destaques. Passo a lê-los:
Destaque nº 00001: Emenda nº 71040006, da Bancada do Amazonas, apresentado pelo

Senador Gilberto Mestrinho.
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Destaque nº 00002, Emenda nº 71240013, da Bancada do Estado de Roraima. Autor
Senador Romero Jucá.

Destaque nº 00003, Emenda nº 50340001, Comissão de Legislação Participativa,
apresentado pelo Deputado Gonzaga Patriota.

Destaque nº 00004, Emenda nº 50340002, Comissão de Legislação Participativa,
apresentado pelo Deputado Gonzaga Patriota.

Conforme o acordo de liderança realizado ontem, passo a palavra ao Relator, Senador
Fernando Ribeiro, para apreciação dos destaques.

O SR. SENADOR FERNANDO RIBEIRO – Nosso parecer é pela rejeição, seguindo acordo
realizado ontem entre lideranças, Presidência e Relatoria-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O parecer do Relator é pela rejeição dos
destaques.

O parecer do Relator está em votação na representação da Câmara dos Deputados,
ressalvados os destaques e as obras com irregularidades.

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

O parecer do Relator está em votação na representação do Senado Federal, ressalvados os
destaques e as obras inacabadas.

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, pela ordem. Obras

inacabadas?!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Irregularidades.
Agora vamos votar em globo.
Art. 13 da Resolução nº 1, de 2001.

"Os Relatores do projeto de lei orçamentário anual e dos créditos
adicionais deverão indicar em seus relatórios, para votação em
separado, cada subtítulo que contenha contrato, convênio, parcela ou
subtrecho em que foram identificados indícios de irregularidades
graves, informados pelo Tribunal de Contas da União."

O Relator indicou quatro obras: construção, ampliação, reforma e aparelhamento de
estabelecimentos penais no Estado de Goiás; construção, ampliação, reforma e aparelhamento de
estabelecimentos penais no Estado de Mato Grosso; construção, ampliação, reforma e
aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de Mato Grosso do Sul; implantação de
unidades militares na região do Projeto Calha Norte.

Em votação as obras com irregularidades, apontadas pelo Relator, na Câmara dos
Deputados.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Em votação, no Senado Federal, as obras com irregularidades apontadas pelo Relator.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Em votação os Destaques nºs 1, 2, 3 e 4, que têm parecer contrário do Relator.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Solicito a votação em globo dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Em votação em globo, em grupo.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer do Relator, os destaques, permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Rejeitados os destaques, a matéria não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

49

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, acho que os acordos feitos vão ser
mantidos. Os companheiros que apresentaram destaques aos próximos relatórios vão ser poupados
de apresentá-los para que possamos também acelerar a votação.

Sugiro a suspensão da reunião e o retorno às 15 horas, a fim de apreciarmos o relatório do
Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Esse intervalo será extremamente importante, pois o plenário
está vazio e não seria adequado iniciarmos a apreciação do novo relatório. Assim, ao retornarmos,
haveria mais Parlamentares. Tenho certeza de que o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, que fez
um brilhante relatório, compreenderá isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Concordo com a solicitação de V.Exa.,
Deputado Giovanni Queiroz.

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, compreendo o pedido do

Deputado Giovanni Queiroz e podemos retornar à tarde. Requeiro a V.Exa. a inclusão de
requerimento que apresentei; e gostaria fosse votado hoje.

Para surpresa nossa, a CBTU está convocando assembléia para realizar a transferência do
metrô de Belo Horizonte a fim de fazer a regionalização. E isso está sendo feito no apagar das luzes,
no final de Governo, e ainda contrariando o que contém o Orçamento, que não foi executado. A
obra não está pronta. O convênio determina que a transferência de recursos seja feita apenas
quando a obra estiver concluída.

O próprio Governo Federal já viabilizou recursos para o metrô, para sua linha tronco/2003.
O Deputado Márcio Reinaldo Moreira sabe disso. O nosso colega, amigo e conterrâneo Ziza
Valadares que me desculpe, mas não sei se há motivo suficiente para se constituir uma diretoria
regional em final de Governo.

A obra não foi concluída. Os recursos estão aí, mas o Orçamento não foi executado. A
sinalização sequer foi adquirida. A segurança não existe.

Sugiro a esta Comissão que convoque o Sr. Ziza Valadares para falar na Comissão Mista de
Orçamento, até porque, se a obra estiver pronta, quem sabe, poderemos remanejar recursos para
outro setor.
 Esse assunto não é restri to à Comissão do Trabalho, mas também pertence à Comissão de
Orçamento, pois, se a obra está pronta, por que há recursos destinados para o ano que vem?

Repito: gostaria que meu requerimento fosse votado hoje. Sei que a inclusão deste
requerimento na última hora é complicado, mas esse assunto foi divulgado hoje no Diário Oficial.
Para surpresa nossa, foi estampada essa convocação completamente extemporânea.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado Virgílio Guimarães, logo após a
apreciação do relatório do Deputado Márcio Reinaldo Moreira, apreciaremos os requerimentos
extrapauta.

Parabenizo o Senador Fernando Ribeiro por seu brilhante Relatório, por sua dedicação e
também a todos pela discussão agradável que tivemos na manhã de hoje.

Acato a sugestão do Deputado Giovanni Queiroz de suspender a reunião. O retorno está
previsto para as 15 horas.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 31, em que constam
Relatórios de Projetos de Lei de créditos adicionais, Avisos do Congresso Nacional e Contas do
Presidente da República, e matérias da Pauta nº 32, em que constam os relatórios setoriais
apresentados às Áreas Temáticas da Proposta Orçamentária para 2003.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
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- Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferido pelo
Presidente — Ofício nº 1.030, de 3 de dezembro, do Deputado Welinton Fagundes, justificando a
ausência nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2002.

Correspondências externas recebidas:
1) Ofícios nºs 961 e 962, de 2 de dezembro, do Governador do Estado de Goiás, solicitando

elaboração de emendas de relator ao Relator Setorial da Área Temática IX, em benefício do Projeto
de Irrigação Rio Correntes e do Projeto de Irrigação Três Barras, no Estado de Goiás. Cópias desses
expedientes foram encaminhadas ao Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, e ao Relator Setorial
da Área Temática IX, Deputado Pedro Novais.

2) Aviso nº 760, de 28 de novembro, do Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato Souza, que
solicita inclusão de programa de trabalho no Projeto de Lei Orçamentária para 2003. Da mesma
forma, cópias desse expediente foram encaminhadas ao Relator-Geral e ao Relator Setorial da Área
Temática VI, Deputado Dr. Rosinha.

3) Ofício nº 105, da Deputada Maria de Lourdes Abadia, do Distrito Federal. Cópia está
sendo encaminhada ao Relator-Geral Sérgio Machado e ao Relator Setorial da Área Temática IX,
Deputado Pedro Novais.

Ordem do Dia:
Pauta nº 31 — Apreciação dos relatórios apresentados às seguintes matérias,

remanescentes da Pauta nº 29/2002:
Item 2 - Aviso nº 109, de 2002-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão

nº 1.349, de 2002, TCU (Plenário)". O Relator é o Deputado Gonzaga Patriota.
Pergunto se há objeção de algum dos partidos presentes. (Pausa.)
Repito: trata-se do 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 da capacidade de
atendimento de passageiros e a construção de um novo terminal de carga".

Pergunto se há acordo.
Parece que não há acordo.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Quero registrar, Sr. Presidente, em nome da bancada, a

ausência de acordo por parte da bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não há acordo. Então, a matéria está

temporariamente excluída da Ordem do Dia.
Item 3 - Aviso nº 54/2002-CN, Mensagem nº 59/2002-CN e Ofícios nºs 01 e 04/2002, que,

em atendimento à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, encaminham ao Congresso
Nacional o Relatório sobre as contas da União relativas ao Exercício de 2001. Relator: Senador
Romero Jucá.

Pergunto ao Líder do PT presente se há acordo sobre essa matéria.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Também não há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - A matéria então será retirada de

pauta, temporariamente.
Item 6 - Projeto de Lei nº 39/2002, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 4.210.000,00, para reforço de dotações
constantes no Orçamento vigente". O Relator é o Deputado Nilo Coelho.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Posso anunciar, Sr. Presidente, também em nome do
Deputado Giovanni, que também não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Não há acordo. Retiramos de pauta
também esse item, temporariamente.

O Relator Setorial da área de agricultura, o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, já se
encontra presente.
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O Relator Setorial da Área Temática IV, Agricultura e Desenvolvimento Agrário, é o nobre
Deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PPB de Minas Gerais. Passo a palavra ao Deputado Márcio
Reinaldo Moreira para proferir seu parecer.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento V.Exa., o Vice-Presidente e os Srs. Parlamentares presentes.

Passo ao Relatório.
Em cumprimento a dispositivo constitucional, constante do art. 84, inciso XXIII, da Carta

Magna, combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias — ADCT, o Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o
projeto de lei orçamentária, PL nº 60, de 2002-CN, que "estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2003", compreendendo o Orçamento Fiscal, o Orçamento da
Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das empresas estatais.

Encaminhado para a apreciação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO), nos termos do art. 166 da Constituição Federal, coube-nos, por designação de
seu Presidente, na forma do art. 9º da Resolução nº 1, de 2001-CN, a honrosa missão de examinar
e relatar as peças orçamentárias concernentes à Área Temática IV: Agricultura e Desenvolvimento
Agrário, do referido Projeto de Lei. Esta área contempla as matérias relativas ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
seus órgãos, entidades e fundos.

Aspectos Setoriais:
A obrigação de gerar superávits primários tão expressivos pressiona os gastos com custeio e

investimento, e a ânsia de assegurar o cumprimento das metas impede a regular implementação
dos programas de trabalho aprovados nas leis orçamentárias. Isso não excepcionou os órgãos que
compõem esta Área Temática. As dotações consignadas para custeio e investimento estão aquém
das necessidades dos setores da agricultura e do desenvolvimento agrário, e os níveis de execução
orçamentária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, em conseqüência da rigidez dos contingenciamentos a que foram
submetidos, têm sido preocupantemente baixos.

O valor total dos créditos consignados a esta área temática alcança R$ 7,7 bilhões, sendo
R$ 6,9 bilhões referentes ao Orçamento Fiscal, R$ 785 milhões ao Orçamento da Seguridade Social
e R$ 15,5 milhões a investimentos das empresas estatais.

Passaremos, a seguir, para a análise dos orçamentos dos órgãos que compõem o setor de
responsabilidade desta Relatoria.

A despesa orçamentária fixada para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento para o
ano de 2002 é de R$ 5.640,5 milhões. Esses créditos abrangem todas as unidades orçamentárias e
fundos que compõem a estrutura organizacional daquele Ministério, exceto o orçamento de
investimento da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo — CEAGESP, com
dispêndios de R$ 5,7 milhões; da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais — CEASA/MG, com
R$ 7,4 milhões; e da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais — CASEMG, com
gastos previstos da ordem de R$ 2,4 milhões, provenientes de recursos de geração própria, que
também integram este Relatório.

Cerca de quatro unidades orçamentárias deverão ser responsabilizadas pela execução do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Ministério da Agricultura no exercício de 2003: a
UO22.101 — Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; a UO22.202 — EMBRAPA; a
UO22211 — CONAB, e a UO22906 — FUNCAFÉ.

Em relação aos valores propostos por grupos de natureza da despesa, nota-se que o
aumento na dotação do Ministério da Agricultura se deve a um acréscimo nos valores destinados à
amortização da dívida, que quase triplicaram.

Houve, também, aumentos nas despesas com Pessoal (7,7%) e com o pagamento de Juros e
Encargos da Dívida (8,3%). Reduziram-se, por outro lado, as já minguadas despesas com custeio
(9,6%) e com investimento (1%).
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Finalmente, quanto à execução, há que se enfatizar, como usualmente se tem feito nas
avaliações de final de exercícios, o baixo nível de cumprimento do estabelecido nas leis
orçamentárias aprovadas.

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário, por exemplo, onde se
concentra a maioria das emendas parlamentares, chegou a setembro deste ano com apenas 5,9%
das dotações autorizadas pagas.

É interessante observar que, apesar dos baixos índices de execução verificados, os Srs.
Parlamentares continuam respondendo efetivamente aos pleitos de suas bases, acreditando e
confiando em que, no próximo exercício, suas propostas possam ser viabilizadas com mais rapidez
e efetividade. Há uma considerável recuperação no volume e no valor das emendas individuais
apresentadas a esta Área Temática.

Ministério do Desenvolvimento Agrário:
A proposta orçamentária para o Ministério de Desenvolvimento Agrário em 2002 (R$ 2

bilhões) é inferior à de 2001 (R$ 2,3 bilhões). A programação estará a cargo da Administração
Central, com R$ 343 milhões; do Fundo de Terras da Reforma Agrária — Banco da Terra (R$ 333
milhões); e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA (R$1,3 bilhão).

A execução orçamentária do Exercício de 2002 tem sido particularmente ruim para todos, e
o Ministério do Desenvolvimento Agrário não está sendo exceção. Até o final de outubro do
corrente, apenas 46,5% da sua programação global haviam sido executados, e somente 6% dos
investimentos programados haviam sido pagos.

Em relação à proposta de 2002 observa-se, de imediato, uma drástica redução (-51%) na
dotação global consignada ao PRONAF, programa sob responsabilidade do Ministério do
Desenvolvimento Agrário. As maiores reduções ocorrem na contribuição ao Fundo Seguro-Safra, (-
68%) e na ação "Assistência Financeira a Projetos de Infra-estrutura e Serviços Municipais" (-50%).
De positivo, observa-se apenas o acréscimo de R$ 10 milhões na dotação do projeto de capacitação
de agricultores familiares. No total, o Ministério do Desenvolvimento Agrário perde R$ 274 milhões
em dotações para o PRONAF.

Análise das emendas.
Considerações gerais:
À Área Temática IV — Agricultura e Desenvolvimento Agrário foram apresentadas 502

emendas, sendo 480 individuais e 22 coletivas. Destas, treze foram de bancadas estaduais, oito de
Comissões da Câmara dos Deputados e uma da Comissão Permanente do Senado Federal. No total,
as emendas dessa Área Temática somaram R$ 1,7 bilhão (foram R$ 2,4 bilhões em 2002).

Nos valores acima, não se encontram incluídas emendas que foram transferidas para esta
Relatoria em decorrência das análises iniciais efetuadas, no valor total de R$ 850 mil.

Ajustes e adequações nas emendas:
Considerando-se as limitações estabelecidas no parecer preliminar ao PL nº60/2002-CN,

aprovado pela Comissão Mista de Orçamento em outubro de 2002, e na Resolução nº 1, de 2001-
CN, e conhecendo as imensas dificuldades para viabilizar a execução das emendas propostas junto
ao Executivo, procuramos, dentro das normas legais e orçamentárias que regem nosso trabalho,
reduzir ou eliminar as dificuldades e incorreções técnicas eventualmente encontradas.

No caso das Comissões Permanentes, observamos que as emendas apresentadas estavam
em conformidade com as determinações do inciso I do art. 25 da Resolução nº 1, de 2001-CN, ou
seja, tratam de matérias a elas afetas regimentalmente, com caráter nacional ou institucional.

As emendas das bancadas estaduais também estavam todas de acordo com o disposto no
inciso II do art. 25 da Resolução nº 01, de 2001-CN, ou seja, são relativas a matérias de interesse
do respectivo Estado.

Critérios para apreciação de emendas:
Consideramos principalmente aquelas emendas das Comissões Permanentes destinadas a

dar sustentação a ações de relevância para o setor agrícola e para o desenvolvimento agrário que
não estavam devidamente contempladas na programação encaminhada para nossa apreciação.

Assim, priorizamos o atendimento das seguintes emendas:
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- Nº 50100005 (Apoio à Assistência Técnica e Extensão Rural);
- Nº 50100002 (Assistência Financeira a Projetos de Infra-estrutura e Serviços Municipais —

PRONAF); e
- Nº 5010004 (Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia para Segurança Alimentar e

Ambiental), ambas da Comissão de Agricultura e Política Rural.
As razões dessa nossa decisão já foram expostas neste texto. Recordamos novamente que a

proposta orçamentária para 2003 não contempla as atividades de assistência técnica e extensão
rural com dotações compatíveis com o porte e a responsabilidade da União na parceria com
Estados e Municípios na manutenção desses serviços tão importantes para a agricultura brasileira.
Esta Relatoria não pode esquivar-se de manifestar sua sensibilidade frente aos pleitos a ela
enviados por representantes das entidades de extensão rural de quase todas as unidades da
Federação.

Os recursos para infra-estrutura e serviços municipais do PRONAF, na presente proposta,
sofreram redução de 50%, comprometendo severamente as metas fixadas e o adequado
atendimento da agricultura familiar.

A pesquisa agrícola da EMBRAPA merece, também, nossa devida consideração, não só pela
seriedade do trabalho desenvolvido por aquela empresa — internacionalmente reconhecida —, mas,
sobretudo, pelos resultados que têm sido obtidos. Vale ressaltar, por exemplo, que nos últimos dez
anos as lavouras geraram aumentos reais de produtividade de cerca de 62%, sobre extensões
praticamente estáveis de áreas cultivadas, transformando a produção do campo na mais sólida
âncora da estabilidade do real.

As emendas de bancada estadual mereceram nossa especial atenção. Pelo inegável mérito,
acolhemos todas, parcialmente, distribuindo os recursos disponíveis de forma equilibrada com a
dimensão da agricultura de cada Estado, com o volume da sua demanda por produtos agrícolas e
com a amplitude política da prioridade atribuída ao setor agrícola pelos Srs. Parlamentares.
Consideramos, também, na referida distribuição, o princípio da redução das desigualdades
interregionais. Para isso utilizamos indicadores construídos com informações do IBGE sobre
população residente na zona rural, a população total residente, o Produto Interno Bruto per capita
e o valor relativo das emendas apresentadas a esta Área Temática em cada unidade da Federação.
Pequenos ajustes decorreram de audiências com representantes da sociedade, dos órgãos e
empresas que integram esta Área Temática e com representante das bancadas estaduais
interessadas.

As emendas individuais foram consideradas meritórias em sua totalidade.
Fontes de Recursos.
Recursos para as Emendas Individuais:
O valor total, R$ 66.507.000,00, que está sendo acrescido à programação desta área por

meio das emendas individuais provém de recursos ordinários do Tesouro Nacional (Fonte 100)
repassados a esta Relatoria Setorial pelo Relator-Geral

Recursos para as Emendas Coletivas:
Para esta Área Temática, estimamos que o valor total passível de ser cancelado, nos termos

do parecer preliminar aprovado, alcançaria R$ 320,3 milhões
(R$ 140,9 milhões no MAPA e R$ 179,4 milhões no MDA), sendo R$ 20,8 milhões em GND4 e R$
236,8 milhões em GND5.

Entretanto, efetuamos apenas o cancelamento seletivo de 10% das despesas classificadas em
GND4, conforme o item 11 da Parte 2 do Parecer Preliminar. Isso trouxe as cifras acima citadas
para algo ao redor de apenas R$ 20, 3 milhões, dos quais R$ 5,6 milhões foram cancelados na
programação do MAPA e R$ 14,8 milhões na programação do MDA.

Esta Área Temática contou com aporte inicial de recursos para atender às emendas coletivas
da ordem de R$ 87.370.000,00, correspondendo a 3,86% do total dos recursos (R$ 2,3 bilhões)
distribuídos pelo Relator-Geral para tal fim. Esse valor, somado ao valor dos cancelamentos em
GND4 (R$ 20.316.732,00) e ao valor das emendas individuais (R$ 66.507.000,00), perfaz o total de
R$ 174.194.270,00 utilizado por esta área temática.
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Tornando-se evidente  a impossibilidade de atender, com o mínimo de significância, aos
pleitos apresentados a esta Relatoria, mais uma vez conseguimos obter elevada atenção do Sr.
Relator-Geral, para, num esforço adicional, autorizar o repasse de mais R$ 40 milhões a esta Área
Temática.

Do total, então, disponível para as emendas coletivas (R$ 127.370.538,00), utilizamos R$
75.546.911,00 para atender às emendas das Comissões Permanentes e R$ 72.140.359,00 para
atender às emendas de bancadas.

Parecer às Emendas.
Verificamos inicialmente que, nos termos do inciso I do art. 30 da Resolução nº 1/2001-CN,

as emendas apresentadas a esta Relatoria atendem às normas constitucionais e legais em vigor, e
são compatíveis e adequadas com a Lei nº 10.525, de 25 de junho de 2002 (LDO 2003) e com o PPA
2000-2003 e suas atualizações.

Parecer em Relação às Emendas Individuais:
Considerando o que foi exposto e após minucioso exame em relação ao mérito e às normas

para apresentação das emendas contidas na Seção III da Resolução nº 1 de 2001-CN, e na Parte 2
do Parecer Preliminar, especialmente em relação às determinações do item 2.1, somos pela
aprovação de todas as emendas individuais apresentadas, que somam R$ 66.507.000,00.

Parecer em Relação às Emendas Coletivas:
Decidimos, assim, após criterioso exame em relação ao mérito e às normas para

apresentação de emendas contidas na Seção III da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso
Nacional, e na Parte 2 do Parecer Preliminar, especialmente em relação às determinações do item
2.1, acolher todas as emendas apresentadas, mesmo que parcialmente, destacando aquelas
emendas destinadas a dar sustentação a ações de relevância para o setor agrícola e para o
desenvolvimento agrário que não estavam devidamente contempladas na programação
encaminhada para nossa apreciação.

Recomendações à Relatoria-Geral:
Nesta etapa, gostaria de contar, mais uma vez, com a elevada sensibilidade da Relatoria-

Geral para as emendas listadas a seguir, que consideramos de fundamental importância para o
setor agropecuário e para o desenvolvimento agrário, e que, por condicionamentos impostos pela
disponibilidade de recursos a esta Relatoria Setorial, ficaram sem o devido e meritório tratamento:
 1 - Emenda nº 5010004, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com Subtítulo "Pesquisa e
Desenvolvimento em Biotecnologia para Segurança Alimentar e Ambiental Nacional", atendida
parcialmente com R$ 17.783.268,00;
2 - Emenda nº 50100002, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com o subtítulo "Assistência
Financeira a Projeto de Infra-estrutura e Serviços Municipais", atendida parcialmente com R$
19.000.000,00;
3 - Emenda nº 50100005, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com o subtítulo "Apoio a
Assistência Técnica e Extensão Rural", atendida parcialmente com R$ 24.163.643,00;
4 - Emenda nº 50100001, da Comissão de Agricultura e Política Rural, com o subtítulo "Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Rural", atendida parcialmente com R$ 10.000.000,00.

Considerações finais:
Diante dos parâmetros citados na parte inicial, procuramos trabalhar a proposta do

Orçamento 2003 para esta Área enfatizando, dentro das limitações, os programas que agreguem
mais recursos para investimentos de base na agricultura, que possam estimular a produção
agropecuária e organizar ou facilitar o abastecimento alimentar. Esses programas são executados
por meio de inúmeros projetos que pontualmente se revelam como solução para problemas locais
ou para a superação de pontos de estrangulamento identificados nas justificações das emendas
apresentadas a esta proposta orçamentária. Igualmente concentramos nossa atenção especial nas
ações de sustentação da assistência técnica e da extensão rural, de pesquisa agropecuária e de
apoio ao segmento da agricultura familiar.

Como resultado do nosso trabalho e do apoio do Relator-Geral à agricultura e ao
desenvolvimento agrário do País, ampliamos a proposta orçamentária desta Área Temática em
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cerca de R$ 194 milhões de reais, sendo R$ 164 milhões no Ministério da Agricultura e R$ 30
milhões líquidos no Ministério do Desenvolvimento Agrário. As propostas aprovadas representaram
um aumento líquido nas dotações para gastos em despesas correntes no valor de R$ 43,5 milhões,
e em investimentos da ordem de R$ 159 milhões.

Não poderíamos, nesta etapa, deixar de registrar o papel decisivo da Comissão de
Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados e especialmente dos meus colegas de
bancada.

Ressalto, por oportuno, que a relevância das emendas apresentadas demonstrou a
unanimidade de meus nobres pares na salvaguarda dos interesses do setor agrícola do País. Isso,
por outro lado, contribui para aumentar ainda mais a minha insatisfação, uma vez que os parcos
recursos disponíveis limitaram sobremaneira minha ânsia de atendê-las.

Voto do Relator:
Pelo exposto no presente parecer, somos pela aprovação da proposta orçamentária para o

ano 2003, no que concerne aos órgãos e entidades albergados pela Área Temática da Agricultura e
Desenvolvimento Agrário, nos termos apresentados pelo Poder Executivo na forma da Mensagem nº
190, de 2002-CN (nº 764/2002, na origem) e com as alterações decorrentes das emendas de que
propomos a aprovação.

É o nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Está iniciada a discussão, bem como o

prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término do debate.
Com a palavra o Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro

lugar quero cumprimentar o Relator Márcio Reinaldo pelo relatório completo e detalhado.
Deputado Márcio Reinaldo, em dado momento, V.Exa. afirma que a execução orçamentária

de 2002 foi muito ruim. Todos concordamos inteiramente com isso. Paradoxalmente, no Orçamento
de 2003, especialmente na área da Agricultura, a proposta do Governo é de total desprezo a esse
segmento que é de extrema relevância, não só porque boa parte do povo brasileiro passa fome mas
também porque investimento em agricultura brasileira é o que nos fará sair de nossa difícil
situação econômica.

Destaquei uma parte do relatório de V.Exa., que passarei a ler, para depois tecer alguns
comentários.

"Em valores correntes, a proposta para 2003 para esta Área
Temática (R$ 7,6 bilhões) se aproxima do valor proposto em 2002 (R$
7,3 bilhões), mas, em relação ao orçamento total dos órgãos
ministeriais, a participação desta área temática apresenta uma
tendência declinante. Caiu de 5, 48%, em 1995, para 3,02% em 2003."

Isso demonstra que o Governo que se encerra manteve uma atitude errada em relação à
agricultura brasileira ao longo do tempo. É incrível como este Governo, que vai completar oito anos
no poder, trata a agricultura. Reduzir 50% dos investimentos para o PRONAF é tratar
desrespeitosamente a agricultura.

Espero que o novo Presidente da República se sensibilize com a grave situação da
agricultura brasileira. Se observarmos o tratamento dado à agricultura em países que alcançaram a
autodeterminação, certamente trataríamos o Brasil de forma mais cuidadosa, sem interrupção.

Parabéns a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Edir Oliveira.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA - Primeiramente, quero cumprimentar o Relator pelo

complexo trabalho que realizou.
Preocupa-nos um esclarecimento de ordem prática e imperativa sobre o ano de 2003.
Analisamos as emendas de bancadas e percebemos que elas foram atendidas de maneira

eqüitativa. Isso significa que não houve, por parte do Relator, qualquer protecionismo ou situação
em que V.Exa. tenha destacado com valor excessivo algum Estado, ou beneficiado qualquer
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interesse, o que deve ter sido difícil, dadas as pressões exercidas por todos. No entanto, noto a
disposição de se destinarem R$ 71 milhões à Comissão de Agricultura e Política Rural.

Minha dúvida é sobre como ficará a distribuição desses recursos, uma vez que eles são da
União, e as emendas de bancadas dos Estados somam valor inferior ao que será destinado
exclusivamente àquela Comissão. Essas distribuições ficarão a critério do Ministro da Agricultura,
que destinará esses recursos — mais do que o dobro que ficará, à primeira vista — ao Estado que
quiser priorizar, ou será a Comissão que os distribuirá?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Concedo a palavra ao Relator, o Deputado
Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Em primeiro lugar, quero agradecer ao
nobre Deputado João Magno as considerações. Realmente, suas preocupações são compatíveis com
o nosso entendimento e com o tratamento que a área econômica destinou ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Várias vezes projetos de grande relevância para o País
foram protelados, despesas normais para o funcionamento da EMBRAPA chegaram a ser
suspensas no meio do ano, e houve corte no pagamento dos fornecedores, o que comprometeu
várias atividades de manutenção de projetos estratégicos desenvolvidos pela EMBRAPA. Tivemos
oportunidade de fazer um apelo ao Governo no plenário desta Casa e de adverti-lo quanto à pouca
importância que estava conferindo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Mas eu creio que o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara têm feito a sua parte.
Muitos Estados deixaram de apresentar emendas para a área da agricultura, visto que o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não cumpre a programação de trabalho, muito
diferentemente do Ministério da Saúde. O Estado do Mato Grosso, uma extraordinária fronteira
agrícola, que sempre apresenta emendas por intermédio do Senador Jonas Pinheiro, inclusive
deixou de apresentá-las, o que me causou perplexidade, mas os Parlamentares apresentaram
emendas que superaram as dos anos anteriores, e a Comissão de Agricultura e Política Rural
apresentou emendas globalizadas — aproveito para dizer que as emendas de Comissão são
nacionais; ou seja, não podem ser regionais.

Peguei o gancho dessas emendas para dar viabilidade a algo muito importante. Há mais de
10, 15 anos, quando coordenava a área de agricultura no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e viajava pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais,
verifiquei a qualidade da extensão nesses Estados. O Sul era muito mais dinâmico. A assistência
técnica era um dos pontos fundamentais para o funcionamento natural do sistema agrícola
brasileiro. E vimos, na época, que a EMBRATER, órgão extinto durante o Governo Collor, era a
articuladora das EMATERs nacionais. Logo depois a EMATER entrou em falência, principalmente
no Nordeste. Isso preocupa-me muito, pois os grandes prejudicados são os pequenos Municípios e
os produtores agrícolas familiares.

Dou-lhes um testemunho: em Minas Gerais há 853 Municípios, na sua maioria pequenos. O
que quer que se resolva nesses Municípios tem de passar pelos técnicos da EMATER.
Lamentavelmente, hoje, em Minas Gerais, a EMATER só funciona nos Municípios que estão
dispostos a cobrir mais de 50% do ônus desse sistema, e o Governo Federal lava as mãos,
chegando ao ponto de omitir recursos de 4 a 10 milhões para essa atividade.

Concluiu-se na Comissão da Agricultura e Política Rural que podemos dar amparo à
EMATER, porque se o Brasil quiser se destacar na agricultura e gerar mais emprego na área rural
deve apoiá-la. Agricultura sem assistência técnica e sem tecnologia fica capenga. Por isso, temos
problemas. A EMBRAPA ao longo dos anos tem contribuído para a evolução da área, de forma que
está aí justificada a forma de darmos esse apoiamento.

Realmente, a Comissão de Agricultura e Política Rural não teria o poder de indicar ao futuro
Ministro, ou a quem quer que seja, onde ele aplicará os recursos, se no Estado da Bahia, se em
Goiás, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul. Mas, acreditamos no bom senso. Quem vier a ser o
futuro Ministro da Agricultura certamente haverá de perceber que vai receber esse instrumento de
trabalho e, se quiser, dará prioridade ao setor, diferentemente do atual Governo, que afirmou
considerar a agricultura a base do Plano Real, mas a tratou com descaso. Esse setor não tem
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recebido seu apoiamento. Quando levávamos essa reclamação ao Ministro da Agricultura, a
resposta era a de que isso se devia às diretrizes do Palácio do Planalto ou às da área econômica.
Não somente neste ano, mas também no ano passado e no retrasado, foram mínimos os limites de
aplicação aprovados para esse Ministério. Algo semelhante ocorreu na área de desenvolvimento
urbano.

Na verdade, em função da falta de recursos e da obsessão de se conseguir o superávit
primário estabelecido, perdemos, antes de tudo, muito tempo. Com isso, a qualidade dos serviços
públicos está cada dia mais precária; a saúde ainda está sobrevivendo graças à CPMF e à
legislação, que determina algumas obrigações, mas esse é o quadro verdadeiro.

De certa forma, espero ter respondido à pergunta de V.Exa., e coloco-me à disposição para
maiores esclarecimentos.

O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA - Fico satisfeito com sua preocupação, que também é
minha, de que a agricultura não é apenas produção, mas também pesquisa, aprimoramento e
qualidade de produção.

Como não participei da reunião desta manhã e tenho de apresentar destaques, gostaria de
fazer algumas perguntas. Fui informado de que as emendas estão sendo rejeitadas por acordo.
Como vai ficar a situação? Se aprovarmos o relatório da forma que está, ele será consolidado pelo
Relator-Geral? O que estamos aprovando hoje, um relatório setorial ou um encaminhamento ao
Relator-Geral, que ainda poderá ser modificado?

Não posso contentar-me com o que está acontecendo, porque no meu Estado, este ano,
tivemos um projeto de R$ 9,5 milhões na área de fruticultura, num programa pioneiro que gerou
vários desdobramentos em outros Estados. Esse programa era gerenciado por um comitê, hoje já
tem dois, e estamos querendo partir para o terceiro no próximo ano. São comitês que reúnem o
Governo Federal e os Governos Municipais e Estaduais, que deverão começar a aplicar recursos.
Esses recursos, que eram da ordem de R$ 9,5 milhões, passarão para R$ 1,5 milhão no nosso
Estado, que tem a agricultura como importante setor de sua economia, com projetos em
andamento na área de fruticultura.

O Rio Grande do Sul não está começando um projeto; ele já está com o projeto em
andamento. É o terceiro ano de um programa em desenvolvimento. Há projetos para aquisição de
equipamentos, implantação de infra-estrutura e de assistência técnica. Dessa forma vamos acabar
retrocedendo, praticamente matando o programa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Deputado, ontem, na reunião de Líderes,
ficou decidido que os destaques seriam rejeitados pelo Relator Setorial; por ocasião da apreciação
do Relatório Geral, V.Exa. apresentará os destaques, que serão apreciados e aprovados na forma
que está sendo discutida pelo Relator. Apresente o destaque ao Relator-Geral.

O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA - Ao Relator-Geral?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Sim.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA - Não é preciso apresentar hoje?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Só ao Relatório na fase final.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, na prática, esses relatórios aprovados

irão ao Relator-Geral, que os condensará, agregará os valores de que dispõe, além dos que S.Exa. já
conseguiu aqui, e então fará o seu relatório. Vamos fazer o destaque a partir do Relatório Geral.
Como o Relator Setorial não tem mais recursos, não tem mais o que agregar; então, não haverá a
fase dos destaques no relatório setorial. Vamos realizar apenas um debate de destaques, na fase do
Relatório Geral. Os destaques terão que ser refeitos. É possível que V.Exa. consiga agregar valores
nessa fase, antes de o Relator-Geral mandar publicar o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eni
Voltolini.

O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLINI - Sr. Presidente, Sr. Relator Setorial, gostaria de, na
condição de engenheiro agrônomo, fazer uma observação.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

58

Sou da bancada de Santa Catarina. Não pertenço a esta Comissão, mas acompanhei o
trabalho do Relator Setorial. Quis comparecer a esta reunião para fazer alguns registros. O
primeiro parece-me fundamental. O País está começando a aprender que os agronegócios são
importantes. Nossa balança comercial mostrou que a grande maioria do superávit se deve
exatamente aos negócios da agricultura. O coordenador da bancada do Rio Grande do Sul citava o
desempenho do seu Estado. Sentimos muito orgulho também quanto ao nosso desempenho em
questões ligadas tanto à pesquisa como à extensão em nosso Estado.

Lamentavelmente, V.Exa. trabalhou com os números que possui. A intenção, e a
recomendação que V.Exa. encaminha ao Relator-Geral, de investimento em pesquisa, extensão
rural e biotecnologia, e no PRONAF, no Relatório Geral, mostram que V.Exa. e sua equipe têm
sensibilidade para apresentar a este ou a qualquer Governo uma proposta de política para o setor
da agricultura.

Não quero deter-me neste ou naquele Governo. Falamos de governo sempre com esperança,
e é o que espero que haja no Brasil, principalmente para os agricultores. Estamos mais propensos
a fazer gestos na área social, como criar um fundo de combate à pobreza. Queremos discutir o valor
dos vales que vamos dar aos brasileiros, mas esquecemos que não precisaríamos criar vales se
estivéssemos de fato dando apoio ao agricultor, para que ele pudesse produzir alimento. É assim
que fazemos.

Cumprimento V.Exa. por um outro detalhe. Sei que V.Exa. abriu uma janela orçamentária
para o Banco da Terra. Estamos sempre vendo ameaças do MST, querendo invadir propriedades.
Essas pessoas não aprenderam ainda que propriedade é um dos nossos direitos mais sagrados e
que invasão à propriedade é a antítese de tudo aquilo que se pode fazer para o desenvolvimento da
agricultura. O Banco da Terra, criado nesta Casa e no Senado, representa a resposta para essa
questão. Ele mostra como uma pessoa pode adquirir uma propriedade e produzir alimentos.
Tomara que o Relator-Geral seja sensível e amplie essa janela orçamentária, colocando recursos
efetivos para que o Brasil e os brasileiros que quiserem produzir, e não apenas invadir
propriedades, possam ter reais condições de fazer isso.

Sr. Presidente, não queremos apenas discutir detalhes. Vai sempre ser dito que em cada
relatório setorial apresentado deveriam ter sido colocados mais recursos. O problema é que a
somatória dos relatórios setoriais vai atingir um valor. Precisamos entender que o valor global do
Orçamento não é elástico, e dentro dele temos que encaixar nossas prioridades.

Parabéns, Sr. Relator Setorial, por sua sensibilidade, pela indicação do que devemos fazer
no Brasil. Na hora que investirmos em pesquisa, em extensão rural, em alternativas como o Banco
da Terra, para propiciar o alcance da produtividade da propriedade, e no PRONAF, para que a
agricultura familiar tenha recursos, talvez não precisemos mais do Fundo de Combate à Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Concedo a palavra ao Relator, o Deputado
Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado
Eni Voltolini a observação, que muito me anima. Nessa prioridade efetivada para a assistência
técnica rural estaremos retomando ou dando condições para que muitos Municípios,
principalmente os do Nordeste, do Paraná e do Rio Grande do Sul, com qualidade já bem
adiantada, informatizem seus sistemas.

Isso remete a algo que já existe há décadas e que até então não tínhamos coragem ou
oportunidade de enfrentar. O adendo para a assistência técnica, acostumada com 3 ou 4 milhões
anualmente, superará 25 milhões. É um incremento substantivo.

Da mesma forma, acreditamos que a EMBRAPA já tenha relativamente minimizado suas
dificuldades em relação aos exercícios anteriores, como também o PRONAF, que teve um corte
violento de 50%. Com essa reposição, abrimos um espaço para que o Relator-Geral, se assim
permitirem as condições, também retome o PRONAF.

Infelizmente não escrevi nada sobre o Banco da Terra, mas, em função das suas palavras,
vou reproduzir uma errata e recomendar ao Relator-Geral que lhe dê um apoio.
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Fui muito procurado por representantes e Parlamentares interessados numa emenda de
apoio ao Banco da Terra na Comissão de Agricultura. Lamentavelmente, tive que priorizar duas ou
três atividades-projetos, ou não conseguiria, da mesma forma que distribuímos praticamente
metade dos recursos para emendas de bancada — talvez fosse o mais importante, politicamente —,
ou priorizamos programas que levem a uma distribuição justa e mais eficaz desses recursos no
futuro. Espero que o novo Ministro da Agricultura, o novo Presidente da República, as novas forças
políticas que vão constituir-se a partir do próximo ano realmente possam dar melhor atenção e
suporte financeiro à área da agricultura, o que infelizmente faltou nestes últimos cinco ou seis
anos.

Agradeço imensamente as referências aqui feitas. Creio que são muito produtivas para que
possamos discutir melhor com o Relator. O volume de recursos colocados à nossa disposição é
muito pequeno, talvez mais de 100 milhões a menos do que no ano passado. Temos que entender
que o tecido está encurtando e temos que nos agasalhar como pudermos.

Tentei fazer esta parte priorizando ações para os Municípios rurais menores, que mais do
que nunca estão precisando. Muitos Prefeitos já me pediram, pelo amor de Deus, que desse um
jeito de colocar uma assistência técnica em seus Municípios, porque o Governo não paga e eles não
podem pagar. Acredito que muitos Parlamentares de vários Estados têm o mesmo problema. Daí a
minha sensibilidade efetiva por essa prioridade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Concedo a palavra ao Deputado João
Coser.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presidente, primeiramente desejo cumprimentar o
Deputado Márcio Reinaldo Moreira pelo trabalho.

A primeira triste constatação que faço se refere ao assunto da página 4, sobre a questão da
arrecadação do País e os 39,6 bilhões de reserva do resultado primário, o que já corta na carne. Se
não tivéssemos que fazer tanta reserva sobraria algum recurso para cuidarmos dos problemas do
povo. A quantidade de recursos é realmente muito pequena.

Na sua primeira entrevista, o Presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou
da importância de um projeto de combate à fome. Na página 12, V.Exa. identifica-se com ele
quando fala dos principais programas do MAPA. O Programa Cesta de Alimentos, no exercício de
2000, contou com 101 milhões para despesas com aquisição e distribuição de cestas de alimentos
a famílias carentes. Em 2001, ele foi excluído; em 2002 e 2003, desapareceu. Portanto, o Programa
Cesta de Alimentos não consta mais.

Temos incluído, por iniciativa de Comissão e de bancada, programa similar a esse de
combate à fome. É muito triste vermos o Governo retirar um programa dessa importância no
momento em que percebemos o aumento da exclusão social, da fome e da miséria no Brasil. Com
101 milhões já dá para fazer alguma coisa. Quando se tem pouco recurso, tenta-se aplicá-lo da
melhor forma possível. Esse programa de caráter social nos parecia um bom programa — pelo
menos a intenção era boa.

Não vou analisar a falta de recurso para os outros projetos, porque está bem explícito. O
relatório nesse particular foi bem fundo. Queria apenas fazer esse registro, relatar minha tristeza
com relação a essa constatação e saber se V.Exa. conseguiu outro programa ou outra forma de
iniciar o programa de combate à fome já em 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator Deputado Márcio
Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Deputado João Coser, obrigado por
suas palavras. Está aí um diagnóstico da proposta do Ministério da Agricultura em que esse
programa de cesta básica foi excluído. Não tenho certeza se no Ministério da Ação Social existe
alguma abertura efetiva para esse campo, mas creio que sim.

É bom enfatizar que a CONAB era o órgão de aquisição de estoques de produtos agrícolas; a
partir dele, muita coisa era feita. Não sei se, nessa equação institucional, o Governo achou por bem
modificar a forma. Mas, já que ainda está funcionando precariamente o programa de cestas básicas



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

60

no exercício de 2002, para várias regiões do Brasil, é de se entender que aberturas existem na
Integração Nacional ou na Ação Social.

Creio que é muito importante essa discussão, até para que possamos levar aos que vão
fechar o Orçamento uma porta aberta para que o futuro Governo encontre respaldo para caminhar
nessa direção, se for o caso. Fica constatado efetivamente esse problema, que pode dar início,
naturalmente, a uma solução para o caso.

 Não tivemos qualquer emenda disponível para nos aguçar a oportunidade de atender a um
programa dessa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Giovanni
Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, este Relator já é nosso conhecido
na Comissão. É um competente Parlamentar e, sem dúvida, fez um bom trabalho e algumas
observações extremamente interessantes. A agricultura e seus negócios representam 35% do PIB
nacional e conta com 2% do Orçamento da União, uns 7 bilhões de reais: mais ou menos 5 bilhões
para a agricultura e 2 bilhões para desenvolvimento agrário — vamos ficar na faixa de 7,3 bilhões
de reais para cobrir gastos com pessoal. Num orçamento de 300 bilhões de reais, ela representa
2,3% tão-somente.

Essa observação do nobre Parlamentar de que falta a regionalização é extremamente
interessante. Prevê a Constituição que o Orçamento deva ter como objetivo diminuir as
disparidades, as diferenças regionais; e ninguém leva a sério essa questão. O Governo deveria
tomar a iniciativa e regionalizar os recursos. A observação de V.Exa. é procedente e extremamente
importante quando diz claramente que apenas 2,2 bilhões do valor total da área temática se
encontram regionalizados, ou seja, 7 bilhões e 467 milhões ficam a critério do Ministro. É preciso
regionalizar os recursos para diminuir as diferenças regionais — um princípio constitucional que o
Governo não cumpre.

A Constituição não está sendo respeitada. Foram inteligentes os companheiros que, em
1988, ao escrevê-la, viram o Brasil como um todo e buscaram diminuir as diferenças regionais para
estancar a migração que, sem dúvida nenhuma, atropela quem está nas cidades grandes. Mas,
lamentavelmente, o Governo nunca teve essa preocupação.

Então, Sr. Presidente, ressalto a importância do relatório do Deputado Márcio Reinaldo
Moreira. Essas observações são absolutamente procedentes e mostram que não há o objetivo de
regionalização no Governo; o uso dos recursos fica a critério do Ministro, e a concentração é maior.

Por isso, até hoje não temos o problema da aftosa resolvido no Estado. O Rio Grande do Sul
teve um surto de aftosa há dois anos, mas já está livre da doença porque fizeram a sorologia no
mês passado. E nós, que não temos aftosa há dez anos, esse "governinho" e esse Ministro —
perdoem-me, porque todo o mundo diz que ele é muito bom, mas deixou faltar milho para as
galinhas e para nos alimentarmos — gostam de passear pelo exterior, mas na verdade não cuidam
dos interesses efetivos do setor pelo qual respondem.

Pior, é que ficamos discutindo o Orçamento, mas vejam a execução orçamentária deste ano:
o Ministério da Agricultura e do Abastecimento dispunha de 5 bilhões 184 milhões, mas só
executou 56% desse orçamento até o dia 22 de novembro — há treze dias; o Ministério do
Desenvolvimento Agrário só executou 48,97% do seu orçamento — um setor tão importante não
utilizar o orçamento de que dispõe!

Não tem ninguém do Governo aqui não? Não tem ninguém do Governo pelo menos para
dizer: "Olhe, vou telefonar para o Ministro! Vou sair do partido do Presidente!" Um Governo desses,
que dispõe de um orçamento ridículo e vergonhoso para um setor tão importante, que gera na
produção agropecuária e de agronegócio em torno de 35% da economia nacional, não executa nem
aquele pouco que tem!

Olhe, Deputado Márcio Reinaldo, precisava o PT ganhar as eleições, porque se o PT não fizer
diferente, logicamente vocês vão questionar aqui. Eu não estarei mais aqui, mas os senhores com
certeza vão cobrar. Porque isso é uma vergonha; como diz Boris Casoy, é uma vergonha nacional, é
crime de lesa-pátria!
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Deixo o meu comentário, que não tem nada a ver com o Relator. S.Exa. logicamente
levantou esses números para nossa informação. Quero cumprimentá-lo sem nenhum medo de
apresentar os números para avaliação dos companheiros. É importante, num momento como este,
quando fazemos uma análise rápida do relatório de V.Exa.

Não foi possível aprofundar mais a discussão, mas tenho certeza de que, V.Exa., com a
competência que possui, procurou fazer justiça e, ao deter-se inclusive na questão da reforma
agrária, atendeu à emenda da nossa bancada. Deputado Anivaldo Vale, é aquela emenda para
projetos de assentamento. A emenda foi atendida em 8 milhões, é muito pouco, mas sabemos das
limitações do Relator-Setorial que, com boa vontade, nos distinguiu até em relação a outras
emendas concedendo esse valor. Vamos buscar mais com o Relator-Geral, mas pelo menos nossa
emenda foi atendida em parte pelo nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Márcio Reinaldo
Moreira.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Quero agradecer ao Deputado
Giovanni Queiroz a participação. Suas considerações naturalmente dão força e enriquecem o nosso
relatório.

Somente quero ressaltar uma preocupação, que também está no relatório e para a qual
gostaria de sua atenção, que é a da erradicação da febre aftosa, citada por V.Exa. Estamos com
uma redução da proposta atual para o Orçamento presente de 22,6%. Quer dizer, reduziram-se
recursos para a erradicação da febre aftosa, algo inadmissível. Daí, volto a dizer que é importante
que tenhamos não só a vigilância sanitária do Ministério, dos Estados, mas que essa assistência
técnica rural, que, tenho certeza, no Pará também é positiva e relevante, possa estar viva e forte.
Porque é através dela que vamos obter muitas informações e ações que podem melhorar esse
quadro. Oxalá o novo Governo encontre fontes de recursos, um Ministro bom e competente e uma
equipe que possa fazer com que esse Ministério volte a ser aquilo que já foi. Não quero dizer que o
Presidente A ou B tenha sido bom, mas houve a época do "plante que o João garante". Naquela
época, o Ministério corria numa velocidade que não se viu mais. Eu gostaria de voltar a ver o
Ministério e a área agrícola realmente sendo a abertura de opções para o desenvolvimento do País
— o que já é no presente, indiferentemente de participação maior do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator-Setorial, ressalvados os destaques, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator-Setorial, ressalvados os destaques, na representação do

Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Foi apresentado apenas um destaque. Trata-se do Destaque nº 01, à Emenda nº 71060010

da Bancada da Bahia, de autoria do Deputado Félix Mendonça.
Concedo a palavra ao Relator para apresentar o parecer.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, de que se trata o destaque?
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, de

acordo com a reunião e o acordo estabelecido ontem, votamos pela rejeição desse destaque.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Já respondeu. Eu imaginei que tinha sido

alguma coisa extra que viria pelo acolhimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Em apoio ao desenvolvimento da região

cacaueira do Estado da Bahia.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Então, oportunamente será discutido com o

Relator-Geral.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Em votação o destaque, com parecer
contrário do Relator.

Votação na Câmara dos Deputados. Os Deputados que aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Rejeitado por unanimidade.
Não vai ao Senado Federal.
Informo aos Srs. Parlamentares que, amanhã, a partir das 10h, continuaremos as votações

dos seguintes relatórios setoriais:
1) Relatório Setorial da Área Temática I: Poderes do Estado e Representação. Relator: Senador

Antonio Carlos Júnior;
2) Relatório Setorial da Área Temática IV: Educação, Ciência, Tecnologia, Desporto e Turismo.

Relator: Deputado Dr. Rosinha;
3) Relatório Setorial da Área Temática VIII: Previdência e Assistência Social. Relator: Deputado

Félix Mendonça.
Sobre a mesa requerimento de inclusão de matéria na pauta dos trabalhos desta reunião.
Colocarei em votação os requerimentos das seguintes matérias:

 O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, tenho um requerimento, mas
não tive o cuidado de fazer o requerimento de inclusão. Creio que V.Exa. poderá fazê-lo de ofício, o
que solicito verbalmente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, na Extrapauta nº 8, não há acordo
quanto ao Projeto de Lei nº 84. Se ele entrar em pauta, teremos de pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Não entrará em pauta.
Vamos discutir e colocar em pauta aqueles projetos que foram objetos de acordo e o Projeto

de Lei nº 84 não obteve acordo.
São as seguintes matérias:
PL nº 86, de 2002; Aviso nº 88; Parecer ao PLN nº 52; Aviso nº 103, de 2002, do Congresso

Nacional; PL nº 92, de 2002, do Congresso Nacional; PL nº 93, de 2002; PL nº 68, de 2002; 
Extrapauta nº 11: Aviso nº 9.217, de 2002, do Congresso Nacional; Extrapauta nº 12:
Aviso nº 9.209, de 2002, do Congresso Nacional; Extrapauta nº 13: Aviso nº 9.242, de 2002;
Extrapauta nº 14: Aviso nº 9.244; Extrapauta nº 15: Aviso nº 92.121, de 2002; Extrapauta

nº 17: PLN nº 91, de 2002, do Congresso Nacional; Extrapauta nº 10: PL nº 68, de 2002;
Extrapauta nº 4: Ofício nº 08, de 2002; Aviso nº 1, de 2002; Extrapauta nº 6: Avisos nºs 092.142 e
092.143; Extrapauta nº 1: Requerimento nº 13; Extrapauta nº 16.

Em votação os requerimentos na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
O Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade.
Extrapauta nº 1.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 86/2002-CN, que "Abre ao

Orçamento de Investimento para 2002, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito
suplementar no valor de R$6.294.845,00 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e
quarenta e cinco reais), para os fins que especifica".

Relator: Deputado João Ribeiro.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Chaves, para fazer a leitura do relatório do Deputado

João Ribeiro.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, vamos diretamente ao voto do Relator.

"Sobre o pleito em questão, cabe destacar que, do ponto de vista
técnico, o cancelamento oferecido apresenta-se viável por se tratar de
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cancelamento de dotações já constantes do Orçamento de Investimento
das empresas.

Quanto aos aspectos legais, verificamos que a proposição não
fere quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos,
especialmente no que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.266, de
24 de julho de 2001 (LDO 2002). Ressaltamos, por fim, que seu
detalhamento se acha realizado segundo os princípios de boa técnica
orçamentária.

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

Deputado João Ribeiro, Relator."
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Em discussão a matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, antes de me manifestar em relação

a essa proposta, gostaria de dizer que V.Exa. tem conduzido os trabalhos de forma absolutamente
eficiente, tentando fazer com que os partidos representados nesta Comissão atuem na vertente do
consenso para decidir sobre os projetos que aqui são analisados.

Nós, do PFL, em especial do Estado da Bahia, temos dado nossa colaboração, mas não
temos recebido a mesma atenção e reconhecimento quando o assunto é de relevada importância
para o nosso Estado. Por isso, aproveitamos a oportunidade para avisar a V.Exa. e aos membros
desta Comissão que encaminharemos à Liderança do PFL nossa disposição de obstruir os trabalhos
desta Comissão a partir de amanhã.

Esta decisão foi tomada por alguns Parlamentares, mas fiquei na incumbência de tornar
público o aviso, haja vista os interesses do nosso Estado não estarem sendo tão bem vistos quanto
gostaríamos, particularmente no que se refere ao objetivo, manifestado e pautado por V.Exa. na
direção dos trabalhos, de fazer um grande consenso com todos os partidos.

Portanto, não existindo essa disposição em relação ao nosso Estado, o PFL, a partir de
amanhã, estará obstruindo os trabalhos nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, preciso de uma informação. Não

entendi se quem não tem dado a atenção devida é nossa Comissão ou outras áreas do Governo. Se
for nossa Comissão, estamos sendo injustos sem perceber. Eu, pelo menos, não percebi, em
nenhum momento, que o PDT tenha-se posicionado contra interesses do companheiro Claudio
Cajado ou do seu Estado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É daqui da Comissão e, basicamente, não sei se
por conta de entendimentos mantidos com o PDT, mas o PT principalmente e considerável parte do
PMDB, em relação aos interesses da Bahia — e hoje isso foi demonstrado quando tirado o aviso
para definir a questão do aeroporto de Salvador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Ah, sim, com relação ao aeroporto de
Salvador. Agora, entendi. Não é o caso do PDT.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Deputado Claudio Cajado, não há resistência por
parte do partido, até porque a empresa, pelo que li no documento, já caucionou antecipadamente o
recurso para que, se amanhã, comprovado o superfaturamento, o erário seja ressarcido.

Com esse entendimento, retiramos qualquer objeção à aprovação dessa matéria. Até já
conversamos com o Presidente da Comissão.

Esta é a nossa posição.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Aplaudo o Deputado Giovanni Queiroz e a postura

do PDT. No entanto, se eventualmente continuar existindo má vontade por parte de outros
partidos, e isso não for expressamente declarado, como aconteceu com o PDT, a partir de amanhã o
PFL estará obstruindo os trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concedo a palavra ao Deputado
Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Gostaria de manifestar minha opinião e não a
da bancada do PT, até porque, no saudável princípio do rodízio partidário, já deixei de ser o Líder
da bancada do Partido nesta Comissão, hoje liderada pelo nobre Deputado Jorge Bittar.

Deputado Claudio Cajado e toda a bancada da Bahia, acredito que esse deva ser assunto
que precisa ser resolvido. Durante breve período, fui Relator do PDL que liberava esse recurso.
Apresentei proposta de entendimento que, no meu modo de ver, era bastante dura com a empresa,
liberava apenas parte dos recursos e apresentava uma série de cuidados. Para minha surpresa,
procurei um empresário da empresa que se encontrava presente e ele se dispôs a concluir.

Portanto, acredito que se deva encontrar uma solução para esse assunto. Por isso, citei esse
exemplo. A suspensão da obra tem o sentido de proteger o Erário Público e a população, mas o
dever de resolver o problema também é nosso. Não há sentido que a obra fique paralisada anos a
fio, em função de assunto que pode ser resolvido; se for necessário, manda-se prender alguém ou
seja o que for. Mas, em algum momento, esse assunto tem de ter um desfecho, do contrário, serão
penalizados o Estado da Bahia e os usuários daquele aeroporto.

Informo aos Deputados da bancada da Bahia, Claudio Cajado, José Carlos Aleluia e Jorge
Khoury, que verificarei as condições apresentadas pela bancada do meu partido a fim de encontrar
uma solução para esse assunto. Só não vejo sentido em deixá-lo sem solução. Pode ser a mais dura
possível, mas há de haver o consenso, o desejo e a motivação de superação das dificuldades, a fim
de que se encontre um caminho para o andamento das obras. Com isso, estaríamos defendendo o
interesse público. A suspensão da obra é uma medida extrema para que se force a solução das
irregularidades. Evidentemente, ela deve ter a mais curta duração, mas é uma iniciativa
acauteladora para impedir a continuidade de alguma irregularidade. Naturalmente, o objetivo de
todos tem de ser a superação das irregularidades e a entrega da obra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Muito obrigado, Deputado Virgílio
Guimarães, tenho certeza de que V.Exa., o Deputado Claudio Cajado e outros Parlamentares
envolvidos na questão buscarão entendimento, com a ajuda do Deputado Giovanni Queiroz.

O meu desejo, como Presidente, é que os trabalhos fluam da forma como vêm fluindo até
agora.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não há inscritos.
Encerrada a discussão.
Passaremos à votação do relatório do Deputado João Ribeiro, referente ao Projeto de Lei nº

86.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Extrapauta nº 2.
Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 88/2002-CN, que "Encaminha ao Congresso

Nacional cópia da Decisão nº 943, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto
que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria nas obras de construção da BR-070/GO,
no trecho conhecido como Corredor Araguaia-Tocantins, interligando as fronteiras de Goiás com o
Distrito Federal e com o Mato Grosso, na altura de Aragarças/GO, numa extensão de 221,58 km
(excluídos os trechos já pavimentados). (TC - nº 003.649/2001-6)".

Relator: Deputado Olavo Calheiros.
 Peço ao Deputado Pedro Chaves que proceda à leitura do relatório do Deputado Olavo

Calheiros.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Vamos ao voto do Relator, Sr. Presidente.
"Conforme evidenciado pela Decisão 943/2002-TCU-Plenário, as

irregularidades graves que impediam a retomada da execução da obra
objeto deste parecer não apresentam mais a potencialidade de
acarretar prejuízo ao Erário.

Ao acompanhar a conclusão do Tribunal, porém, faço-o com a
ressalva que aquela Corte propôs. Assim, para reiniciar as obras,
entendo acertado o condicionamento de ser repactuado o contrato nos
termos fixados pelo TCU. Obedecido esse passo, entendo ser possível
que a execução do subtítulo seja retomada. Resta, destarte, ao Tribunal
e ao Congresso Nacional acompanharem o andamento da obra até sua
conclusão.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução do
Subtítulo 26.782.0237.5710.0023 Construção de Trechos Rodoviários
no Corredor Araguaia/Tocantins — BR-070/GO —, Cocalzinho-
Aragarças, da Unidade Orçamentária 39.252 — Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, na forma do projeto de decreto
legislativo anexo.

Deputado Olavo Calheiros, Relator."
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Concluída a leitura do relatório do

Deputado Olavo Calheiros, coloco-o em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação na Câmara dos Deputados.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara o relatório do Deputado Olavo Calheiros.
Em votação no Senado Federal.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado o parecer do Deputado Olavo Calheiros referente ao Aviso nº 88,

Congresso Nacional, do TCU.
O assunto vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Extrapauta nº 3.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 52/2002-CN, que "Abre aos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e do
Ministério da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de R$ 15.030.387,00 (quinze
milhões, trinta mil, trezentos e oitenta e sete reais), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente orçamento".

O Relator é o Deputado Félix Mendonça, do PTB-BA.
Solicito ao Deputado Claudio Cajado, do PFL-BA, que faça a leitura do relatório do

Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, trata-se de parecer da Comissão

Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 52/2002-CN, que
"Abre aos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e
do Ministério da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de R$ 15.030.387,00
(quinze milhões, trinta mil, trezentos e oitenta e sete reais), para reforço das dotações orçamentárias
consignadas no vigente orçamento".
 Distribuído o parecer, vamos ao voto do Relator, Sr. Presidente:

"Da análise do projeto, verificamos, preliminarmente, que a
iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos
legais pertinentes, em particular no que toca à sua compatibilidade ao
Plano Plurianual para o período 2000/2003 (Lei nº 9.989/2000) e à sua
alteração para o mesmo período (Lei nº 10.297/2001), bem como à sua
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conformidade às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2002 ( Lei nº 10.266/2001).

Apesar de reconhecer a importância e o mérito da iniciativa
encaminhada pela emenda apresentada, optamos pelo seu não-
acolhimento, com vistas a evitar a descaracterização do crédito
proposto.

Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 e
aprovação do Projeto de Lei nº 52/2002-CN na forma proposta pelo
Poder Executivo."

Este é o voto do Deputado Félix Mendonça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - O Deputado Félix Mendonça já está

presente, mas teve a honra de ver o seu voto lido pelo Deputado Claudio Cajado, de modo que tanto
o Deputado Claudio Cajado, que agora é doutor na questão, quanto o Deputado Félix Mendonça
podem prestar esclarecimentos.

O assunto está em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos.
O Deputado Félix Mendonça é, portanto, poupado do seu conhecimento.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Deputado Félix Mendonça ao Projeto de

Lei nº 52.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
A matéria vai ao plenário do Congresso Nacional.
Extrapauta nº 4.
O Relator é o Deputado Antônio Carlos Konder Reis, sempre presente.
Apreciação do relatório apresentado ao Ofício nº 08/2001-CN, que "Encaminha ao Congresso

Nacional, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Relatório de Gestão
Fiscal do Ministério Público da União, referente ao primeiro quadrimestre de 2001”, Aviso nº1/2002-
CN, que
"Encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 6, de 2002-TCU (Plenário), bem como dos
respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao acompanhamento das publicações e do
envio àquele Tribunal, pelos titulares dos Poderes e órgãos da esfera federal, dos relatórios de gestão
fiscal do primeiro quadrimestre de 2001, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (TC-
011.388/2001-2)", e exame geral dos relatórios de gestão fiscal relativo ao terceiro trimestre de
2001.

Com a palavra o nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, do PFL de Santa Catarina.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Presidente, Srs. Senadores,

Srs. Deputados, o relatório que me cabe ler envolve vários expedientes encaminhados a esta
Comissão. Seria difícil, Sr. Presidente, eu ler exclusivamente o voto. Eu quero ler também o início
do relatório que explica, esclarece a tramitação dessas matérias.

Foram distribuídos para eu examinar e, com o auxílio inestimável da Consultoria do
Orçamento, emitir parecer ao Ofício nº 8/2001-CN, e ainda o Relatório de Gestão Fiscal do
Ministério Público da União, referente ao primeiro quadrimestre de 2001, Aviso nº 1/2002, item 10,
item 29, Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº
6, de 2002, do Tribunal de Contas da União, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal do primeiro
quadrimestre de 2001 e exame geral dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao terceiro
quadrimestre de 2001.

Passo à leitura do relatório:
Conforme estabelece o art. 2º, inciso III, letra "a", da Resolução do Congresso Nacional nº 1,

de 2001, fui designado pelo então Presidente desta Comissão, nobre Senador Carlos Bezerra, por
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meio do Ofício nº P-060/2002-CMO, de 11 de abril de 2002, para examinar e emitir parecer sobre o
Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da União relativo ao primeiro quadrimestre de
2001 (abrangendo o período de maio de 2000 a abril de 2001), objeto do Ofício nº 8-CN, de 2001.

Na oportunidade, acolhi sugestão da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira
para que apresentasse também uma avaliação geral dos relatórios de gestão fiscal relativos ao
terceiro quadrimestre de 2001. Trabalhos semelhantes já haviam sido produzidos, em forma de
nota técnica, por aquela Consultoria, mas deveriam ser institucionalizados pela Comissão Mista de
Orçamento: em vez de ser elaborado um parecer para cada um dos 65 relatórios, seria elaborado
um parecer geral sobre todos.

Elaborei meu parecer em 24 de junho do corrente ano. Contudo, em virtude de ausência de
normatização adequada sobre o recebimento e a análise dos relatórios de gestão fiscal, meu parecer
não pôde ser imediatamente registrado, pois versava também sobre matéria para a qual não havia
sido designado Relator.

A Consultoria de Orçamento e a Secretaria da Comissão Mista de Orçamento buscaram
então resolver as questões processuais envolvidas. E, com a concordância da Presidência desta
Comissão, decidiu-se que meu parecer poderia conter o exame geral dos relatórios de gestão fiscal
relativos ao terceiro quadrimestre de 2001, elaborado pela Consultoria de Orçamento, o qual acatei
in totum.

Em 28 de agosto de 2002, fui designado pelo atual Presidente da Comissão Mista de
Orçamento, Deputado José Carlos Aleluia, para emitir parecer sobre a Decisão nº 6, de 2002-TCU
(Plenário), relativa aos relatórios de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2001.

Dessa forma, procedemos, primeiramente, ao exame geral dos relatórios de gestão fiscal do
terceiro quadrimestre de 2001, dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e, depois, ao do Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da União
relativo ao primeiro quadrimestre de 2001.

Por fim, comento sucintamente o Aviso nº 1/2002-10-29-CN do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia da Decisão nº 6, de 2002-TCU (Plenário), relativa aos relatórios de
gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2001.

Em seguida, Sr. Presidente, faço o relatório desta matéria, que me foi distribuída, para, ao
final, emitir o seguinte voto:

Quanto ao Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da União relativo ao primeiro
quadrimestre de 2001, diante do exposto, voto pela aprovação do exame que procedi neste parecer
e pela expedição de recomendação ao Procurador-Geral do Ministério Público da União, para que,
na elaboração de relatório, inclua a comparação da despesa total com pessoal com o limite
transitório.

Quanto ao exame geral dos relatórios de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de
2001, voto pela aprovação dos entendimentos firmados e das recomendações exaradas neste
parecer e pelos seguintes encaminhamentos:

I) remessa deste parecer ao Tribunal de Contas da União, acompanhado de solicitação para
que sejam informadas a esta Comissão as providências adotadas:

a) quanto à aplicação do art. 71 (limite transitório para a despesa total com pessoal), à
apuração e demonstração dos limites para as despesas com pessoal relacionadas aos
incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal (Distrito Federal) e ao art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19 (ex-Territórios), à dedução das despesas com inativos,
custeadas com recursos provenientes das contribuições dos segurados, e ao cálculo da
receita corrente líquida;

b)  quanto à omissão nos relatórios de gestão fiscal do Poder Executivo e de alguns
tribunais de comparação da despesa total com pessoal com o limite transitório (até
2003), bem como à necessidade de reelaboração dos relatórios anteriores, com a
demonstração do cumprimento ou não deste limite;

c) quanto à natureza e à regularidade dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos que deram ensejo à
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contabilização de despesas em "Outras Despesas de Pessoal" — art. 18, § 1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal — no Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo;

d) quanto à avaliação da metodologia de apuração do agregado de despesas "Serviços de
Terceiros", objeto de limite específico estipulado no art. 72 da Lei de Responsabilidade
Fiscal;

e) quanto ao descumprimento do limite para "Serviços de Terceiros" por alguns tribunais
do Poder Judiciário;

II) sugerir à Comissão da Câmara dos Deputados que está apreciando o projeto de lei que
estabelece limite para a dívida mobiliária e à Comissão do Senado que aprecia o projeto de
resolução que estabelece limites para a dívida consolidada, operações de crédito e concessão de
garantia pela União que dediquem atenção ao detalhamento da metodologia a ser utilizada para a
apuração dos montantes sujeitos a limites;

III) regulamentar por norma interna desta Comissão a forma como deverão os Relatórios de
Gestão Fiscal ser encaminhados ao Poder Legislativo pelos Poderes e órgãos da União e o modo
como serão examinados por esta Comissão (por exemplo: um relator para o conjunto de relatórios
ou relatores para relatórios ou grupos de relatórios específicos), em razão do disposto no art. 2º,
inciso III, letra "a" da Resolução nº 1, de 2001-CN;

IV) encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão que está expedindo portarias sobre
a elaboração do relatório de gestão fiscal, síntese das análises e propostas de aperfeiçoamento
apresentadas neste parecer para que aquela Secretaria as analise e, em conjunto com as
Consultorias de Orçamento desta Casa e do Senado Federal e o Tribunal de Contas da União,
revise as metodologias de apuração da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal e
reformule o conteúdo, a formatação e a terminologia utilizados no Relatório de Gestão Fiscal.

Quanto à Decisão nº 6, de 2002-TCU (Plenário), objeto do Aviso nº 1/2002-CN, voto pela
aprovação do exame realizado pelo Tribunal, concluindo que os Poderes e órgãos referidos no art.
20 da Lei de Responsabilidade Fiscal cumpriram o prazo para publicação do Relatório de Gestão
Fiscal, bem como o de encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, e também pela aprovação
de recomendação para que esta Comissão Mista de Orçamento — à qual foi atribuída pelo art. 2º,
inciso III, letra "a" da Resolução nº 1/2001, a competência para examinar os relatórios de gestão
fiscal — regulamente o acompanhamento do cumprimento do prazo fixado na Lei nº 10.028, de
2000, para encaminhamento desses relatórios ao Poder Legislativo.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Muito obrigado, Deputado Antônio

Carlos Konder Reis, o seu relatório foi bastante detalhado e competente.
Em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos para discutir.
Está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara o parecer do Deputado Antônio Carlos Konder Reis, referente ao

Ofício nº 08, de 2001, do Congresso Nacional.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se acham (Pausa). Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se acham (Pausa). Aprovado.
A matéria vai ao Plenário do Congresso Nacional.
Antes de passar ao próximo item, que trata da Extrapauta nº 5, concedo a palavra ao Vice-

Presidente, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Extrapauta nº 5.
Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 113, de 2002-CN, que "Encaminha ao

Congresso Nacional cópia da Decisão nº 913, de 2002-TCU (Plenário), bem como os respectivos
relatório e voto que a fundamentam, referente a levantamento de auditoria nas obras de construção,
recuperação e fortalecimento de infra-estrutura hídrica, do Sistema da Adutora do São Francisco, em
Sergipe (TC - nº 006.081/2002-2)".
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Relator: Deputado José Borba.
Voto: pelo arquivamento da matéria.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, nobres Deputados, o subtítulo pertinente

à Lei de Orçamento Anual é o nº 18.544.0515.1851.0452, Construção e Recuperação de Obras de
Infra-Estrutura Hídrica — Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica, Aracaju-SE, que se encontra
com a execução orçamentária em andamento. A obra, todavia, apresentou irregularidades graves
constatadas em fiscalização realizada no presente exercício pelo Tribunal de Contas da União.

A inspeção que detectou as ocorrências noticiadas pelo Tribunal foi realizada pela Secretaria
de Controle Externo do TCU em Sergipe (SECEX/SE), sendo a obra executada pela Companhia de
Saneamento de Sergipe — DESO. Na oportunidade, foram constatados indícios de irregularidades
graves no contrato 110/01 - DESO, firmado para a execução das obras e serviços de implantação
da segunda fase da segunda etapa do Sistema da Adutora do São Francisco.

Conforme se deduz das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União,
demonstrou-se a correção das irregularidades anteriormente diagnosticadas.

Sobre esse aspecto não posso deixar de louvar a atuação tempestiva e eficaz dos órgãos de
controle externo, evitando danos ao Erário e, mais além, proporcionando economia de recursos
públicos, graças à sua pronta intervenção.

Devo destacar que a sistemática de bloqueio de dotações orçamentárias, criada por este
Congresso Nacional, propicia essas correções, pois dá ao gestor o ônus e o interesse de corrigir
rapidamente as irregularidades. Evita-se, assim, a paralisação da execução da obra e proporciona o
incremento da qualidade dos gastos públicos.

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 da construção,
recuperação e o fortalecimento de infra-estrutura hídrica, do Sistema da Adutora do São Francisco,
em Sergipe/SE, e determine o seu arquivamento.

Sala das Comissões, dezembro de 2002, Deputado José Borba, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale ) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
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.
Extrapauta nº 6.
Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 092-142 e 092-143, de 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".
(Refinaria Presidente Vargas — Paraná, e Implantação do Sistema de Itaipu, Paraná—São Paulo-
SP).

Relator: Deputado José Carlos Elias.
Voto: pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira a gentileza de ler o relatório do Deputado José

Carlos Elias.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Eis o relatório:

"Trata o presente parecer do Aviso nº 92, de 2002-CN (nº
1.190/2002, na origem), 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', quanto aos itens 142 e 143.

Os subtítulos pertinentes são o 25.662.0288.3155.0035
(Refinaria Presidente Vargas-PR) e o 25.752.0296.3422.0001 -
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Implantação de Sistema de Itaipu, PR - São Paulo, SP — (585
quilômetros de linha de transmissão e subestações com 1.500 MVA).

As obras acima relacionadas tiveram indícios de irregularidades
graves constatados em fiscalização realizada no presente exercício pelo
Tribunal de Contas da União. As auditorias foram realizadas pelas
Secretarias de Controle Externo no Paraná (SECEX/PR) e São Paulo
(SECEX/SP), que detectaram as ocorrências noticiadas pelo Tribunal e
aqui analisadas.

Constatados os fatos, o envio do presente aviso pelo TCU deu-se
em obediência ao art. 83, § 8º, da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, denominada Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de
2002 (LDO/2002). Tal dispositivo legal dispõe que:

'O Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso Nacional,
em até quinze dias após sua constatação, informações referentes aos
indícios de irregularidades graves identificados em procedimentos
fiscalizatórios em contratos, convênios, parcelas ou subtrechos
referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio
magnético, cabendo à Comissão Mista referida no caput e ao Congresso
Nacional condicionarem ou não a execução orçamentária no contrato,
convênio, parcela ou subtrecho irregular'.

Voto do Relator:
A nova sistemática introduzida pela LOA/2002 visa permitir

uma fiscalização mais ágil pelo Congresso Nacional sobre a execução
financeira, contábil e orçamentária da União. Assim, tão logo detectada
a irregularidade grave, essas informações são encaminhadas pelo
Tribunal de Contas da União ao Parlamento. O Congresso, por sua vez,
no exercício pleno de suas atribuições constitucionais de titular do
controle externo da União, decide sobre o destino a ser dado à obra em
execução.

Nos casos ora examinados, foram detectados indícios de
irregularidades graves nas auditorias realizadas nas duas obras
supramencionadas. Cabe examinar as situações individuais
apresentadas, inclusive em relação às informações mais atualizadas
encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União pelo Aviso nº 1.467-
GP/TCU, de 19 de novembro de 2002.

Em relação ao subtítulo 25.662.0288.3155.0035 — Refinaria
Presidente Vargas, Paraná —, cabe ressaltar que o relatório mais
recente trazido ao Congresso pelo Aviso nº 1.467-GP/TCU, de
19/11/2002, informa que não é recomendada a paralisação da obra,
em virtude de não terem sido constatadas evidências de danos ao
Erário ou a terceiros, bem como risco de nulidade do contrato, nos
seguintes termos:

'Pelo menos um dos indícios de irregularidades graves
apontados no Relatório de Levantamento de Auditoria, concernente ao
contrato nº 851.2.020.01-1, recomenda a paralisação cautelar da obra,
nos termos do art. 86, § 2º, da LDO/2003? Não.

Justificativa: Quanto aos indícios de irregularidades apurados
nestes autos, a obra pode ter continuidade por não terem sido relatadas
evidências de danos ao Erário ou a terceiros, bem como risco de
nulidade do contrato. Esta Secretaria, seguindo o parecer da equipe,
não recomenda o bloqueio dos recursos para nenhum dos contratos,
porque isso paralisaria a obra, atrasando sua conclusão. Não é demais
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lembrar que o atraso ocasionado por uma eventual paralisação em uma
obra de grande porte como a construção de uma HDS implicaria
grandes perdas econômico-financeiras e ambientais.

Pelo menos um dos indícios de irregularidades graves apontados
no Relatório de Levantamento de Auditoria, concernente ao contrato nº
851.2.026.01-6, recomenda a paralisação cautelar da obra, nos termos
do art. 86, § 2º, da LDO/2003?

Justificativa: A mesma apresentada para o item anterior.
Pelo menos um dos indícios de irregularidades graves apontados

no Relatório de Levantamento de Auditoria, concernente ao contrato nº
851.2.029.01-4, recomenda a paralisação cautelar da obra, nos termos
do art. 86, § 2º, da LDO/2003? Não.

Justificativa: A mesma apresentada para o item anterior’.
Nesse sentido, entendo não caber a suspensão da execução da

obra, pois tal prejudicaria a sua conclusão dentro do prazo planejado.
No tocante ao subtítulo 25.752.0296.3422.0001 — Implantação

de Sistema de Itaipu (PR) - São Paulo (SP) (585 quilômetros de linha de
transmissão e subestações com 1.500 MVA), vale ressaltar que o
mesmo já se encontra com sua execução suspensa, tendo em vista que
o mesmo constou do Quadro VII anexo à LOA/2002.

Logo, não há necessidade de esta Comissão emitir nova
declaração no mesmo sentido.

Em face do exposto, voto por que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 092, do Congresso Nacional, quanto aos itens
142 e 143, e determine o seu arquivamento."

Assina o Deputado José Carlos Elias, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Muito obrigado, Deputado Márcio Reinaldo

Moreira.
A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos.
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.
Extrapauta nº 7.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 92/2002-CN, que "Abre ao

Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 93.234.000,00 (noventa e três
milhões, duzentos e trinta e quatro mil reais), em favor da Justiça Federal, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente".

Relator: Deputado Eujácio Simões.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto.
Com a palavra o Relator, Deputado Eujácio Simões.
O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a seguir, o

relatório.
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso

Nacional projeto de lei abrindo ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, crédito
suplementar no valor de R$ 93.234.000,00 (noventa e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil
reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente e voltadas à quitação de
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sentenças judiciais transitadas em julgado, de pequeno valor, conforme discriminado no Anexo I do
projeto e explicitado na E.M. nº 407/MP, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que o acompanha.

Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar, conforme indicado no projeto,
decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, constantes do Anexo II do projeto, que
segundo os órgãos atingidos não acarretam prejuízos à execução das programações objeto do
remanejamento.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no prazo regimental.
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 as exigências legais e aos
princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 92, de 2002-CN,
nos termos propostos pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos.
Encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação na representação da 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 do Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Extrapauta nº 9.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 93/2002-CN, que "Abre crédito

suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão,
da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global
de 250.072.546,00 (duzentos e cinqüenta milhões, setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis
reais), para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente".

Relator: Deputado Roberto Balestra.
Foram apresentadas duas emendas.
Voto: Favorável, nos termos do substitutivo anexo.
Peço ao Deputado Pedro Chaves que faça a leitura do voto do Deputado Roberto Balestra.
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, lerei o voto do Relator.

"Sobre o pleito em questão, cabe inicialmente destacar que, no
caso do Ministério da Integração Nacional, o crédito ao FNE decorre da
disposição contida na alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição,
regulamentada pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
determina à União entregar, 'do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, 47% na seguinte forma: (...) c) 3%, para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento,
ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à região, na forma que a lei estabelecer'.

No entanto, os recursos constantes nos quadros originais do
projeto de lei encaminhado, correspondentes à Região Nordeste,
aplicados por intermédio da Unidade Orçamentária 53.903, Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE, sob supervisão do



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

73

Ministério da Integração, no valor de R$ 1.717.361,00 (um milhão,
setecentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais), foram
alocados de forma indevida. Observa-se alocação integral na ação
'Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste', sem
particularização da parcela relativa ao semi-árido. Tendo em vista os
dispositivos constitucional e legal supracitados, torna-se necessária a
reversão de 50% (cinqüenta por cento) desses recursos, ou seja, R$ 858.
681,00 (oitocentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um
reais), para a ação 'Financiamento aos Setores Produtivos do Semi-Árido
da Região Nordeste'. Desse modo, apresenta-se tal retificação nos
quadros anexos ao substitutivo ao PL em comento.

Passa-se à análise das emendas apresentadas pelos nobres
pares. Quanto à suplementação desejada na ação 'Apoio à Instalação
de Micro, Pequenas e Médias Empresas, estruturação de núcleos
produtivos do segmento artesanal, no Município de São Domingos, no
Estado de Goiás', assinada pelo Deputado Pedro Chaves, apesar de
sua grande importância e dos benéficos resultados que adviriam de sua
concretização e execução, há empecilho técnico para sua admissão,
consubstanciado no inciso I e no § 1º do art. 29 da Resolução nº 1, de
2001, do Congresso Nacional, que não permite contemplar subtítulos
novos não previstos no projeto de lei. No caso da ação apresentada
para suplementação, apesar da funcional-programática existir,
'22.661.0419.2374.0106', não há associação ao Município que seria
contemplado; na realidade, liga-se a Municípios do Estado de Minas
Gerais, o que implicaria criação de norma funcional inadmitida pelos
dispositivos referenciados.

Quanto à segunda emenda, que pleiteia incluir no Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste — FNE recursos para suplementar o subprojeto/subatividade 'Financiamento aos
Setores Produtivos da Região Nordeste — na Região Nordeste', deve-se esclarecer que o quanto que
deve ser aplicado é definido na Constituição Federal, em seu art. 159, inciso I, alínea c, sendo 3%
sobre 47% de todo o IR e do IPI. Além disso, o cancelamento oferecido nessa emenda também é
colocado como fonte de recurso no PL em análise, com o fim de possibilitar parcela da
suplementação constante do crédito. Observe-se ainda que a soma do cancelamento já constante
do PL com o proposto pela emenda excede ao valor da dotação existente no Orçamento para a ação
'Financiamento e Equalização de preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de
Estoques Reguladores e Estratégicos — AGF (Lei nº 8.427, de 1992) — Nacional', indicada para
corte. Assim sendo, torna-se também inadequada a Emenda de nº 2.

Cabe também ressaltar que se verifica reforço de dotações para
pagamento de auxílio-transporte, de benefícios a servidores, de
treinamentos e de concursos públicos em diversos órgãos. O Orçamento
da União é a peça na qual se consubstancia o quantum necessário
para se fazer frente às ações planejadas. Como tais tipos de gastos são
de planejamento simples e de previsão e definição fáceis, sugere-se que
o Poder Executivo explicite melhor as razões ou imprevisões que levaram
a ser imprescindível a sua suplementação no presente projeto.

Apesar disso, nos aspectos técnicos, os cancelamentos
oferecidos como fonte para o crédito em referência apresentam-se
viáveis. O superávit financeiro do INPI apurado no Balanço Patrimonial
de 2001 comporta o financiamento dos R$ 300.000,00 apontados na
EM do MP. As receitas não-financeiras diretamente arrecadadas a
serem utilizadas estão devidamente caracterizadas no quadro
demonstrativo das receitas que acompanha a mensagem do Executivo.
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Quanto aos aspectos legais, verificamos que a proposição não
fere quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos, à exceção
da aplicação de recursos no semi-árido, conforme reza o inciso I, alínea
c, do art. 159 da Constituição Federal, já comentado. Especialmente no
que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001 (LDO 2002), não se encontra impropriedade alguma. Ressaltamos,
por fim, que seu detalhamento se acha realizado segundo os princípios
de boa técnica orçamentária.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
93, de 2002-CN, na forma do substitutivo que se apresenta,
recomendando ao Presidente da Comissão que declare inadmitidas as
Emendas nºs 1 e 2, de 2002."

Deputado Roberto Balestra, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Conforme indicação do Relator, declaro

inadmitidas as Emendas nºs 1 e 2, de 2002.
Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, com relação a este projeto, minha

opinião é que votemos contra, pois estão pedindo dinheiro, quando têm dotação que nem
empenhada foi. Minha vontade era votar contra, pois esse pessoal é muito incompetente, e ainda
ficamos dando guarida aqui. Mas não votarei contra porque aqui há muitos programas de vários
Ministérios que precisam avançar. Só chamo a atenção para essas irregularidades.

Peço também a V.Exa. que este seja o último projeto a ser votado hoje. Só há quatro
Deputados presentes e está na hora de pararmos de votar. Estamos votando créditos com poucos
Parlamentares presentes e isso é ruim para a Casa e para a Comissão.

Sugiro, portanto, a suspensão da reunião e sua reabertura amanhã com os relatórios
setoriais. Havendo quorum, continuaremos a votar essas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Tem a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, concordo com o pedido do

Deputado Giovanni Queiroz, mas há uma Extrapauta, de nº 16, a qual queria que fosse votada
hoje. É apenas um requerimento.

Fomos surpreendidos hoje com uma convocação, publicada no Diário Oficial da União, de
assembléia da Companhia Brasileira de Trens Urbanos — CBTU para definir a transferência do
metrô de Belo Horizonte para uma nova companhia, a Metrominas, que, pelo contrato feito, só o
receberia depois da sua conclusão. Como a assembléia está marcada para o dia 12, quero deixar
claro para o Presidente Ziza Valadares e para os membros da assembléia que esta Comissão está
atenta a isso. O Orçamento não foi executado, e isso contraria o acordo firmado. A transferência só
pode ser feita depois da execução integral.

V.Exa. tem sido rigoroso na verificação desses aspectos. Isso tem a ver com a Comissão de
Viação e Transportes, mas também tem a ver com a Comissão Mista de Orçamento, pois tem a ver
com a execução orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - V.Exa. está pedindo a inversão da pauta?
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Exatamente.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, acho justo este pleito do
Deputado Virgílio Guimarães porque S.Exa., inclusive, se faz presente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros,
Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, há matérias a serem votadas, mas
aqui estão poucos Parlamentares. Eu mesmo acabei de ir ao plenário registrar minha presença.
Posso atender ao requerimento do Deputado Giovanni Queiroz e solicitar aos Srs. Deputados que
venham à Comissão, uma vez que não haverá votação em plenário por não haver acordo para
votação da Medida Provisória nº 66. A pauta está em obstrução. Poderemos convocar os Srs.
Parlamentares se V.Exa. decidir suspender esta reunião por meia hora.

Outra sugestão seria votarmos o requerimento do Deputado Virgílio Guimarães enquanto os
demais Deputados vêm para a Comissão. Vou solicitar aos Srs. Líderes que estejam presente para
cumprirmos a pauta. Há créditos importantes; estamos a três semanas do encerramento do ano
legislativo e o atraso de uma semana na votação de créditos acabará atrapalhando a execução
dessas ações que o Governo entende serem importantes e, por isso, enviou para cá esses créditos,
transferindo dotações que, por razões alheias à sua vontade, não puderam ser executadas neste
ano.

Assim, faço apelo ao Deputado Giovanni Queiroz para que votemos toda a extrapauta.
Comprometo-me a convocar os Srs. Parlamentares para a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Tem a palavra o Deputado Giovanni
Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Eu também não tenho qualquer objeção,
Deputado Ricardo Barros, desde que haja quorum, senão fica muito mal para nós. Acho que
podemos votar a proposta do Deputado Virgílio Guimarães. E o Deputado Pedro Chaves ressalta
que a pauta é apenas a reedição de matéria já votada. Votaremos esses dois projetos e
aguardaremos. Se for por caso, poderemos suspender a sessão por meia hora, para que haja
Parlamentares presentes. Essa é a verdade. Acho que V.Exa. tem de zelar pela imagem desta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Conforme solicitação do Deputado Virgílio
Guimarães, coloco em votação na Câmara dos Deputados o pedido de inversão de pauta.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Extrapauta nº 16.
Apreciação do Requerimento nº 13, de 2002, de autoria do Deputado Virgílio Guimarães,

que requer, nos termos regimentais, seja colocada em votação a convocação para comparecer nesta
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização o Presidente da CBTU —
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Sr. Ziza Valadares, para prestar esclarecimentos a
respeito da execução orçamentária dos recursos referentes ao metrô de Belo Horizonte, inclusive no
que se refere à declaração de conclusão da linha-tronco Eldorado/Vilarinho, com a conseqüente
transferência das operações para a nova empresa regional Metrominas.

Com a palavra o autor do requerimento, Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Obrigado, Sr. Presidente. Para dar tempo de

chegarem alguns Deputados, vou explicar do que se trata. Foi firmado acordo entre a Prefeitura de
Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem — evidentemente minoritária —, o Governo do Estado, o
Governo Federal e o Banco Mundial, quando foram repactuadas as obras do metrô de Belo
Horizonte, segundo o qual, após a conclusão da linha-tronco, seria iniciado o funcionamento de
uma nova companhia. O Governo Federal não ficaria mais com o metrô; seu controle seria
transferido para essa nova companhia, denominada Metrominas. O Governo Federal se
comprometia a concluir a linha-tronco e a continuar tendo algum tipo de participação nos ramais
já contratados, inclusive no ramal de Barreiros, pelo qual sempre lutamos — aproveito a
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oportunidade para agradecer a espetacular votação com que o povo de Barreiros me agraciou, e
está ali o Deputado Giovanni Queiroz, que teve grande votação como candidato a vice —, e a obra
está saindo.

Refiro-me agora à questão da linha-tronco. Esse acordo assinado por todos determina a
conclusão da obra. Na véspera das eleições, houve a inauguração de todas as estações. Mas a obra
não está concluída, ainda existem recursos orçamentários a serem executados. No Projeto de Lei
Orçamentária enviado para cá, existem dotações para essa linha-tronco em 2003, porque
teoricamente ela está funcionando, mas com um único trem. Imaginem uma linha-tronco de metrô
com um único trem, com movimento pendular. Ele vai e volta, porque alimenta a última estação
que efetivamente está funcionando, São Gabriel. Isso acontece apenas para dizerem que a obra está
concluída, para inaugurá-la, não sei quais as razões. O certo é que essa linha não tem sinalização,
não tem os equipamentos de segurança, não tem uma série de investimentos concluídos. Então,
dizer que essa linha está concluída equivaleria a dizer que os recursos orçamentários aqui alocados
seriam desnecessários. Por que vamos alocar recursos aqui para uma obra pronta?

Não compreendo o que pensa o Presidente da CBTU a respeito desse assunto. Ele está
dispensando o Orçamento, ele pretende executar tudo até o final do ano, ou se trata apenas do
desejo de, no apagar das luzes de uma administração, instalar uma diretoria? Quem sabe! Não sei
se é isso. Aliás, não acredito que possa haver um objetivo desses, porque é algo menor fazer uma
transferência capitaneada por um Governo no apagar das luzes. Não acredito, até porque conheço
bem o Presidente Ziza Valadares, sei da seriedade dele, e não acredito que essa convocação
publicada hoje tenha um objetivo tão pequeno como esse.

De qualquer maneira, fica a justificativa, para que ele seja convidado a vir aqui falar sobre a
conclusão da obra, a execução do Orçamento, como ele vê os recursos que estão no Orçamento do
ano que vem, se são necessários ou desnecessários, suficientes ou insuficientes. Creio que ele tem
uma grande explicação a dar e poderia nos ajudar, porque existe emenda coletiva da bancada de
Minas Gerais alocando recursos para o metrô de Belo Horizonte, não apenas para a linha do
Barreiro, pela qual tanto lutamos aqui. Aliás, aproveito para anunciar que uma comitiva do
Movimento Popular dos Transportes virá a Brasília, na próxima semana, para visitar esta Comissão
e solicitar a liberação dos recursos deste ano e a alocação de recursos no ano que vem para essa
importante obra que é o metrô da região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Esse assunto, naturalmente, poderia estar sendo discutido na Comissão de Viação e
Transportes, mas é afeto também à nossa Comissão, porque tem tudo a ver com execução
orçamentária: conclusão de obra, declaração de obra concluída ou não. Essa obra pode ser
transferida, pode-se abrir mão dos recursos federais? Será que os Municípios e o Estado de Minas
Gerais têm como receber uma linha-tronco sem estar concluída? O Estado não está conseguindo
pagar o décimo terceiro salário de seus funcionários!

Dizer que a obra está concluída, porque há um trem pendular, mas que ela continua, que os
recursos continuam, que a União vai alocar recursos no ano que vem é incompreensível. Não sei
bem o que significa concluir, nem qual a razão de querer transferir a operação do metrô para essa
nova companhia, a Metrominas, em pleno mês de dezembro do oitavo ano do Governo Fernando
Henrique.

Essas são as razões da apresentação do requerimento. Espero que essa pessoa em quem
confiamos tanto, que é o Presidente Ziza Valadares, tenha um diálogo com esta Comissão, a fim de
esclarecer esses assuntos e levar a bom termo essa questão tão importante para Belo Horizonte que
é o metrô.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos.
A discussão está encerrada.
Em votação o requerimento na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

77

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O Deputado Pedro Chaves informa que há entendimento acerca da matéria Extrapauta nº

11, e eu queria saber se há concordância do Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sem dúvida. Do Deputado Pedro, não é?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - É, do Deputado Pedro Chaves.
Extrapauta nº 11.
Relatório apresentado ao Aviso nº 092-017, de 2002-CN, que "Encaminha ao Congresso

Nacional a relação das obras nas quais foram registrados indícios de irregularidades graves no
decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercício de 2002" (Implantação de projetos de
irrigação — Projeto Flores de Goiás, no Estado de Goiás).

Relator: Deputado José Borba.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Deputado Pedro Chaves que faça a leitura do voto do Deputado Relator José Borba.
Com a palavra o Deputado .
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Vamos direto ao voto do Relator.

"Consoante se verifica dos termos da Decisão nº 617/2002 —
TCU (Plenário), persistiu a situação que já era conhecida quando esta
Comissão e o Congresso Nacional deliberaram a respeito da obra em
tela, autorizando a sua execução por meio do Decreto Legislativo nº
018/2002. Na oportunidade, o parecer, de autoria do Deputado José
Borba e de minha autoria, apreciado pela CMO em 26/06/2002 e pelo
Plenário do Congresso, em 02/07/2002, concluiu pelo repasse ao
projeto de irrigação Flores de Goiás, nos seguintes termos:

'Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos
consignados pelo Orçamento Fiscal da União para 2002 (Lei nº 10.407,
de 10 de janeiro de 2002), no subtítulo 20.607.0379.1836.0067 —
Implantação de Projetos de Irrigação — Projeto Flores de Goiás, no
Estado de Goiás, no montante estritamente necessário à conclusão do
primeiro trecho do Projeto de Irrigação Flores de Goiás, compreendido
entre a barragem do Rio Paranã e o barramento de Porteira.'

Assim, verifico que a decisão do TCU veio corroborar os termos
do Decreto Legislativo nº 018/ 2002, nada havendo a acrescentar à sua
redação, uma vez que a ressalva excepcional proposta por aquele
Tribunal já estava prevista no art. 1º daquele normativo.

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome
conhecimento da documentação encaminhada pelo TCU referente às
obras do subtítulo 20.607.0379.1836.0067 — Implantação de Projetos
de Irrigação — Projeto Flores de Goiás, no Estado de Goiás, e determine
o seu arquivamento.

Deputado José Borba, Relator."
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
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.
 Os itens Extrapauta de nºs 12, 13, 14 e 15, cujo Relator é o Senador Nabor Júnior, que

hoje é suplente da Comissão, serão retirados de pauta e redistribuídos para o Relator, Deputado
Pedro Chaves. Amanhã eles voltarão à pauta com o Relator Pedro Chaves.
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O Senador Nabor Júnior não pode ser Relator porque hoje é suplente da Comissão.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, gostaria que votássemos agora o

item Extrapauta nº 10, Projeto de Lei nº 68, de 2002. Poderia relatar pelo Deputado José Borba.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Consulto o Deputado Giovanni Queiroz

sobre a concordância em discutirmos o Extrapauta nº 10, a pedido do Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Temos de atender a um pedido do Deputado

Ricardo Barros; afinal, S.Exa. é um Líder. Enquanto isso, esperamos que cheguem mais
Deputados, senão fica complicado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Extrapauta nº 10.
Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 68/2002-CN, que "Abre ao orçamento de

investimento para 2002, em favor de diversas empresas estatais e federais, crédito suplementar no
valor total de R$ 14.997.502,00 (quatorze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dois
reais), para os fins que especifica".

Relator: Deputado José Borba.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.
Peço ao Deputado Pedro Chaves que faça a leitura do relatório do Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Vamos ao voto do Relator, Sr. Presidente.

"Sobre o pleito em questão, cabe destacar que, do ponto de vista
técnico, os cancelamentos oferecidos apresentam-se viáveis, já que
incidem sobre dotações semelhantes já constantes do Orçamento de
Investimento. Os recursos novos também podem ser utilizados para as
finalidades apontadas, pois tratam-se de receitas de geração própria.

Quanto aos aspectos legais, verificamos que a proposição não
fere quaisquer dispositivos relativos à alocação de recursos,
especialmente no que se refere ao Plano Plurianual e à Lei nº 10.266, de
24 de julho de 2001 (LDO/ 2002). Ressaltamos, por fim, que seu
detalhamento se acha realizado segundo os princípios de boa técnica
orçamentária.

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

Deputado José Borba, Relator."
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
O parecer do Relator está em votação na representação da 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 do Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, uma vez que V.Exa. designou o

Deputado Pedro Chaves para relatar os avisos que estavam sob a relatoria do Senador Nabor
Júnior, pergunto se o Deputado Pedro Chaves não poderia fazê-lo agora, uma vez que ele já
conhece a matéria e os relatórios também já estão preparados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Pergunto ao Deputado Pedro Chaves se tem
condições de fazer o relato agora.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, já tomei conhecimento das matérias.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Trata-se das Extrapautas nºs 12, 13, 14 e
15.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Eu não teria problema algum em apresentar o
relatório neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Então, vamos discutir.
Extrapauta nº 12.
Aviso nº 92-09, de 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" (Canalização do Canal de Bodocongó, em Campina Grande,
Estado da Paraíba).

Relator: Deputado Pedro Chaves.
Não foram apresentadas emendas.
Peço ao Deputado Pedro Chaves, agora Relator, que apresente seu relatório.
Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, por meio do Aviso nº 92-009, de

2002-CN (nº 509/2002, na origem), o Tribunal de Contas da União encaminha a esta Comissão
comunicação acerca da construção do Canal de Bodocongó em Campina Grande, Estado da
Paraíba, em que foram registrados indícios de irregularidades graves.

A comunicação atende às disposições do art. 83, § 8º, da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002 (LDO/2002).

O dispositivo prescreve, ipsis verbis:
"Art. 83..............................................................
§ 8º O Tribunal de Contas da União remeterá ao Congresso

Nacional, até quinze dias após sua constatação, informações referentes
aos indícios de irregularidades graves identificados em procedimentos
fiscalizatórios em contratos, convênios, parcelas ou subtrechos
referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio
magnético, cabendo à Comissão Mista referida no caput e ao Congresso
Nacional condicionarem ou não a execução orçamentária do contrato,
convênio, parcela ou subtrecho irregular."

 Os indícios de irregularidades graves, conforme consta do comunicado, são em caráter
preliminar, tendo em vista que aquela Corte de Contas ainda não deliberou definitivamente sobre a
matéria.

Em razão de todo o exposto e considerando que, de acordo com a comunicação feita pelo
TCU, por força das disposições do § 4º do art. 87 da LDO/2003, é desaconselhada a paralisação
cautelar da obra de canalização do Canal de Bodocongó, em Campina Grande, Estado da Paraíba.

Nosso voto é no sentido de que seja ela excluída do Anexo VII da Lei Orçamentária para o
exercício de 2002 — Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002 — nos termos do projeto de decreto
legislativo em anexo.

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Em discussão a matéria.
O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO - Sr. Presidente, gostaria de acostar-me ao voto do

Relator, porque tanto eu quanto o Deputado Damião Feliciano conhecemos a obra. Aliás, sem
sombra de dúvida, trata-se da maior obra construída na cidade de Campina Grande. Tenho certeza,
baseado nos argumentos do Relator, de que, se foi constatado algum tipo de irregularidade, há
todas as condições de ser saneada.

Parabenizo o Relator pelo relatório e voto, em função da grandiosidade da obra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
O parecer do Relator está em votação na Câmara dos Deputados.
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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.
Extrapauta nº 13.
Relatório apresentado ao Aviso nº 92-42, de 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" (Canal Adutor Sistema
Curema-Mãe D’Água, no Estado da Paraíba).

O Relator é o Deputado Pedro Chaves, que tem a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - O art. 12, caput, da Lei nº 10.407, de 10/01/2002 —

Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2002 (LOA/2002) — veda a execução
orçamentária e financeira de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou
serviços que apresentem indícios de irregularidades graves, ipsis verbis:

"(...) é vedada a execução orçamentária e financeira dos
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou
serviços que apresentem indícios de irregularidades graves, apontados
pelo Tribunal de Contas da União, constantes do Quadro VII, em anexo,
até deliberação em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização — CMO e do Congresso Nacional."

A construção das obras do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe D’Água, sob
responsabilidade do DNOCS — Departamento Nacional de Obras contra as Secas está contemplada
na Lei Orçamentária para 2002, com a dotação de R$198.000,00, a título de investimento (GND-4),
na funcional e programática 20.607.0379.1836.0041 — Implantação de Projetos de Irrigação —
Canal Adutor Sistema Curema-Mãe D’Água, no Estado da Paraíba. Foram elas objeto de
fiscalização do TCU, no presente exercício, tendo sido detectados indícios de irregularidades graves,
razão por que estão sendo incluídas no rol daquelas cuja execução fica condicionada ao
saneamento das impropriedades, a critério desta Comissão, e de acordo com manifestação do TCU.

Passamos ao voto, Sr. Presidente.
Em razão de todo o exposto e considerando que, de acordo com a comunicação feita pelo

TCU, por força das disposições do § 4º do art. 87 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003, é
aconselhada a paralisação cautelar da obra identificada pelo subtítulo 20.607.0379.1836.0041 —
Implantação de Projetos de Irrigação — Canal Adutor Sistema Curema-Mãe D’Água, no Estado da
Paraíba. Nosso voto é no sentido de que esta Comissão delibere pela paralisação cautelar, já a
partir do presente exercício de 2002, de acordo com o projeto de decreto legislativo em anexo
(Resolução nº 01, de 2001-CN, art. 43).

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO - Sr. Presidente, o Relator votou pela paralisação.
Eu queria — como é a única coisa que temos condições de prometer — assumir o

compromisso de que a partir de janeiro, no novo Governo, do PSDB, do Governador Cássio Cunha
Lima, vamos iniciar o trabalho tentando sanar essas irregularidades, porque esse projeto
representa muito para a economia do Estado.

Então, não quero exatamente entrar no mérito dessa discussão, mas simplesmente assumir
o compromisso de que será um dos primeiros trabalhos do futuro Governo, que se inicia em
janeiro, o de tentar resolver essas irregularidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Damião
Feliciano.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

81

O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Sr. Presidente, só para reforçar a idéia do
Deputado Armando Abílio, esse canal é de muita importância para a Paraíba. Esperamos que, pela
própria análise do Tribunal de Contas, essas alterações sejam sanadas, e assim que isso ocorrer,
que seja dada continuidade à obra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
 O parecer do Relator está em votação na representação da 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 do Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
 Extrapauta nº 14.
 Relatório apresentado ao Aviso nº 92-44, de 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" (Projeto de Irrigação Várzea
do Souza, no Estado da Paraíba).

Relator: Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, por força das disposições do § 4º do

art. 87 da LDO/2003, o TCU encaminhou a esta Comissão, em 21/11/2002, relação atualizada das
obras com indícios de irregularidades graves na qual recomenda a paralisação cautelar da obra sob
apreciação, com a justificativa de que "foram detectadas ilegalidades na execução do contrato que
poderão ensejar sua nulidade e da licitação, bem como indícios de sobrepreços que poderão trazer
prejuízos futuros para a Administração".

 Voto.
 Em razão de todo o exposto, e considerando que, de acordo com a comunicação feita pelo

TCU, por força das disposições do § 4º do art. 87 da LDO/2003, é aconselhada a paralisação
cautelar da obra identificada pelo programa de trabalho 20.607.0379.1836.0054 — Implantação de
Projetos de Irrigação — Projeto Várzea do Souza, no Estado da Paraíba. O nosso voto é no sentido
de que esta Comissão delibere pela paralisação cautelar já a partir do presente exercício de 2002,
de acordo com o projeto de decreto legislativo em anexo (Resolução nº 01, de 2001-CN, art. 43).

Esse é o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão.
O SR. DEPUTADO DAMIÃO FELICIANO - Sr. Presidente, só queria reforçar a idéia de que

vamos tentar refazer essas alterações no TCU para que essa obra continue em execução, pois é de
grande importância para o Estado da Paraíba. Naturalmente, depois de regularizadas essas
alterações, esperamos que esta Comissão também delibere sobre o assunto dessa obra.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
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.
Extrapauta nº 15.
Relatório apresentado ao Aviso nº 92-121, de 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" (Construção de Obras de
Infra-Estrutura de Irrigação Piancó III, no Estado da Paraíba).

Relator: Deputado Pedro Chaves.
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Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, os indícios de irregularidades graves,

conforme consta do comunicado, são em caráter preliminar, tendo em vista que aquela Corte de
Contas ainda não deliberou definitivamente sobre a matéria.

 Vamos ao voto.
Em razão de todo o exposto, e considerando que, de acordo com a comunicação feita pelo

TCU, por força das disposições do § 4º do art. 87 da LDO/2003, é desaconselhada a paralisação
cautelar da obra identificada pelo programa de trabalho 20.607.0379.1836.0130 — Obras de Infra-
Estrutura de Irrigação Piancó III, no Estado da Paraíba. O nosso voto é no sentido de que seja ela
excluída do Anexo VII da Lei Orçamentária para o exercício de 2002 — Lei nº 10.407, de 10 de
janeiro de 2002 — nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo (Resolução nº 01, de 2001-
CN, de 2003, art. 43).

Esse é o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
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.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, eu queria pedir a atenção dos Srs.

Parlamentares da Comissão para o Ofício nº 608/2002, que está distribuído sobre a Mesa, que fala
do Projeto de Lei nº 85. Esse projeto foi votado na Comissão, foi votado no Congresso Nacional, mas
quando foi enviado à sanção constatou-se que faltava o anexo do cancelamento, que estava no
processo, mas que não havia sido publicado. Ele está em anexo no ofício que foi distribuído aos
senhores, e eu peço aos colegas desta Comissão que autorizem sua inclusão no processo, para que
possamos então sancionar. Na verdade, o anexo estava no processo e apenas não foi publicado.
Esse ofício que veio do Senador Ramez Tebet refere-se a essa questão. Peço autorização da
Comissão para que esse anexo seja incluído no processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Coloco em votação na Câmara dos
Deputados o anexo que não foi publicado referente ao Projeto de Lei nº 85.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o a provam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Peço ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis que assuma a Presidência enquanto faço o

relato do item Extrapauta nº 17.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Carlos Konder Reis) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Anivaldo Vale para relatar o Projeto de Lei nº 91, de 2002-CN, que consta da Extrapauta
nº 17.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço permissão para ler somente o voto do Relator.
O exame da proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual mostra que se

ajusta ao estabelecido pelo Plano.
Quanto à conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº

10.266, de 24 de julho de 2001), a percepção deste Relator é de que as adições a programações
pretendidas por este crédito adicional não contrariam 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.
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A execução orçamentária das ações especificadas no projeto de lei não revela consistência
na solicitação de crédito adicional apresentado pelo Poder Executivo, atingido um percentual de
execução em torno de 83% até o momento — valores empenhados —, como se percebe no quadro
anexo (posição de 22 de novembro de 2002).

Em conseqüência, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 91/2002-CN, na forma
apresentada pelo Poder Executivo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2002.
Deputado Anivaldo Vale, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Carlos Konder Reis) - Em discussão a matéria.

(Pausa.)
Como não há oradores inscritos, está encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer do Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer do Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei nº 91, de 2002-CN, está aprovado. Vai ao Plenário.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Carlos Konder Reis) - Vou devolver a Presidência ao

nobre Deputado Anivaldo Vale, 2º Vice-Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia ) - Com a palavra o nobre Líder do

Governo — do atual Governo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, faço um apelo para o Partido dos

Trabalhadores, que pediu a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 84, para que seja reincluído na
pauta o referido projeto. Estou em entendimento com os companheiros e queria pedir aos Srs.
Líderes que concordassem com a inclusão.

Solicito ao Sr. Presidente que aguarde a manifestação do Partido dos Trabalhadores, que
está avaliando a possibilidade de votarmos, uma vez que o Relator, Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, está presente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, já teve início a Ordem do Dia. Está

em discussão a Medida Provisória nº 66. Eu gostaria de saber como vamos fazer, para que depois
não seja questionada a validade das votações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Se a objeção foi levantada — e de fato
a luz está acesa, indicando o início da Ordem do Dia —, suspendo a reunião, informando que a
reabriremos amanhã, às 10h.

Não identificado - Sr. Presidente, V.Exa. já suspendeu a reunião? Eu havia pedido a
palavra pela ordem, mas V.Exa. não ouviu.

Não identificado - Sr. Presidente, V.Exa. já suspendeu a reunião? Eu havia pedido a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE  (Deputado José Carlos Aleluia) – Reabro a reunião e registro que assim
estou procedendo graças a entendimento alcançado por todos os partidos com assento nesta
Comissão. Encontram-se presentes representantes do PSDB (Deputado Nilo Coelho), do PFL
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(Deputado Osvaldo Coelho), do PT (Deputados João Grandão e Carlito Merss) e do PPB (Deputado
João Leão).

Houve entendimento no sentido de que, sendo encerrada a reunião, nós poderíamos reabrir
os trabalhos. O Sr. Vice-Presidente Anivaldo Vale, que tem sido importante na condução dos
trabalhos da Comissão, e o Deputado José Priante, do PMDB, concordaram em que reabriríamos a
reunião para a leitura do relatório do Deputado Dr. Rosinha. Não encerraremos a discussão nem
faremos votação para não prejudicar algum colega que eventualmente tenha saído da sala.

Amanhã, às 10h, retomaremos os trabalhos, e o primeiro item será a discussão do relatório
do Deputado Dr. Rosinha. Se houver tempo e disposição do Plenário e do Deputado Félix
Mendonça, também poderemos proceder da mesma forma: ler o relatório de S.Exa., não abrir a
discussão e, após a aprovação do relatório do Deputado Dr. Rosinha, passarmos à discussão do
relatório do Deputado Félix Mendonça.

Há alguma objeção?
Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, quanto ao encaminhamento, não

tenho nenhuma objeção. Quero apenas fazer um registro sobre alguns PLNs aprovados por esta
Comissão em relação aos quais tinha e continuo tendo profunda divergência.

Ressalto meu respeito à bancada do Partido dos Trabalhadores pela forma como foi
encaminhada a votação, mas tenho profunda divergência em relação ao projeto de lei aqui
aprovado, que tira muito dinheiro — em torno de 475 milhões — do estoque regulador do País.

Acabei de ouvir agora, saindo do plenário, um Deputado da base do Governo falar sobre a
importância da AGF e de se ter estoque regulador. E aqui foi aprovado um projeto retirando 475
milhões de reais.

Nestes três ou quatro dias, por entendimento, fui o Deputado encarregado do pedido de
adiamento da votação. Não vou dizer que sofri pressão, porque isso seria usar de expressão um
tanto quanto agressiva, mas, com certeza, fui procurado por muitas pessoas, por funcionários, por
exemplo, que sequer tinham conhecimento do que significaria aprovar o projeto, mas, mesmo
assim, solicitavam sua aprovação por estar a proposição relacionada com pagamento, com
aquisição de materiais de consumo e com a manutenção da própria atividade daqueles Ministérios.

Então, para que fique registrado nos Anais da Casa e com todo o respeito que tenho pela
Comissão e pela bancada do Partido dos Trabalhadores, repito que a opinião particular do
Deputado João Grandão é de insatisfação ante a aprovação dos Projetos nº 73, 77, 78, 92 e 93.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Está registrada a observação de
V.Exa.

Registro a presença dos Deputados Eunício Oliveira, Waldemir Moka e Olavo Calheiros.
Depois, registrarei a presença dos outros Parlamentares.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, discutimos muito com a bancada

do PT — e procurei o Deputado João Grandão hoje pela manhã para que S.Exa. pudesse participar
da discussão. O fato é que, em função da alta do dólar, os preços agrícolas estiveram muito bons e,
por isso, não houve a utilização desses recursos para a área. Além disso, ontem foi cancelada uma
vantagem de 500 milhões de dólares para o álcool, justamente porque os preços estão bons, e o
Governo não quis permitir o estoque especulativo do produto.

Respeito a posição do Deputado João Grandão — permanente defensor da agricultura nesta
Comissão —, mas realmente os recursos não mais seriam utilizados para essa finalidade ainda este
ano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O assunto já foi objeto de votação.
Trata-se apenas de um registro.

Passo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha para a leitura do relatório da Área Temática
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e Turismo.
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O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, tendo em
vista a distribuição do relatório completo, vou tomar a liberdade de fazer a leitura apenas de um
resumo. Será possível, porém, aos colegas acompanharem a leitura do mesmo por meio do relatório
distribuído, uma vez que, neste resumo, praticamente foram retiradas apenas as tabelas, para
facilitar. Portanto, aqueles que desejarem acompanhar a leitura têm essa possibilidade.

"1 – Relatório.
1.1 – Histórico:
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em

cumprimento às disposições constitucionais consubstanciadas art. 84,
no inciso XXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 35, § 2º,
inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, submete
à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 60, de 2002-CN,
que 'estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de
2003'.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, coube a esta Relatoria a missão
honrosa de analisar e relatar a proposta orçamentária dos seguintes
órgãos: Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação,
Ministério da Cultura e Ministério do Esporte e Turismo.

1.2 – A análise da proposta.
1.2.1 – Exame comparativo no período 2000—2003.
A Tabela I apresenta os valores da despesa orçamentária de

cada um dos Ministérios dessa área temática com dados da série
iniciada em 2000. A tabela apresenta também, no mesmo período, as
receitas decorrentes do Tesouro, as quais se constituem no principal
agregado de receita do Orçamento Federal.

Verifica-se que os gastos com a Educação vêm caindo em
comparação com a despesa corrente. Por esse ângulo, para 2003, o PL
prevê a redução de 4,8% (de 5.44% caiu para 5.18%) das despesas da
Educação relativas à receita. Há indícios de que o Poder Executivo
venha deixando a cargo do Congresso Nacional complemento de parte
das programações, o que, de certa forma, reduz o impacto da
participação dos Parlamentares.

Tem sido evidente a dificuldade encontrada pelas áreas do
Governo Federal em obter os recursos que necessitam para a execução
dos seus programas. Há divergências expressivas entre as propostas
originais encaminhadas pelas áreas setoriais e a proposta ajustada
pelo Ministério do Planejamento e enviada ao Parlamento. Isso ocorre
devido à necessidade de o Executivo garantir o superávit primário para
cumprir as metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional. Em
decorrência desses fatos, os montantes alocados à programação dos
Ministérios têm ficado aquém do que seria desejável, sem falar dos
contingenciamentos impostos ao longo da execução.

No caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, a proposta para
2003 estabelece a retenção de R$ 500 milhões a serem obtidos com os
fundos setoriais para gerar superávit primário. Com isso, o valor
previsto para o Ministério de Ciência e Tecnologia caiu 6%, comparando-
se o valor autorizado para 2002 com o constante do PL de 2003, sem
considerar a inflação no período.

Nas seções a seguir, serão analisados os dados relativos aos
gastos de cada um dos Ministérios nos exercícios considerados, com
destaque para os valores da proposta orçamentária para 2003.
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1.2.2 — Ministério da Educação.
Os valores alocados ao Ministério da Educação na proposta para

2003 são inferiores em R$ 347 milhões aos autorizados para o exercício
de 2002.

Na série histórica aqui apresentada, o orçamento do Ministério
apresentou um crescimento de R$ 4,3 bilhões, se compararmos os
valores da proposta para 2003 e o executado em 2000, representando
um crescimento de cerca de 32%. Se compararmos 2003 com o
executado em 2001, notaremos um acréscimo de dotações da ordem de
R$ 3,2 bilhões, que equivale a um crescimento de 18% dos recursos.

Esse aumento de dotações é creditado principalmente ao
crescimento da despesa de pessoal e encargos sociais do período, à
incorporação ao orçamento do MEC, em 2001, do Programa de Garantia
de Renda Mínima e ao aumento de recursos alocados ao Programa de
Educação de Jovens e Adultos. Estes itens somados são responsáveis
por 91% do aumento ocorrido entre o executado em 2000 e a proposta
para 2003.

Considerando que a área da Educação é intensiva em mão-de-
obra, 50% dos recursos do Ministério em 2003 estão destinados ao
grupo de despesa pessoal e encargos sociais. Nesse grupo — pessoal
ativo e inativo —, os valores para 2003 são superiores em R$ 410
milhões aos valores autorizados para 2002. Apesar de expressivo em
seu montante, o incremento no orçamento de pessoal do MEC fica ainda
inferior ao aumento previsto para o grupo Pessoal e Encargos Sociais do
Orçamento da União como um todo, o qual alcança 7%. O grupo Outras
Despesas Correntes conta com parcela igualmente importante dos
recursos, qual seja, 41 % do total do órgão previsto para 2003.
Comparando os recursos desse grupo com os autorizados em 2002,
verifica-se uma redução da ordem de R$ 294 milhões, o que representa
4% das alocações autorizadas em 2002. Quantos aos investimentos,
estes representam, para 2003, 2,2% dos recursos totais alocados ao
órgão.

Considerando-se a inflação no período, pode-se observar que
nem mesmo o acréscimo na rubrica de pessoal entre 2001 e 2002 foi tão
significativo. O valor corrigido de 2000 supera o valor autorizado de
2002. O crescimento real examinado deve-se apenas à inclusão do
programa de bolsa-escola no orçamento do MEC.

Pode-se concluir assim que os gastos efetivos com a Educação,
mesmo incluindo as despesas com pensionistas e inativos, vêm caindo
no período analisado.

No período, no entanto, os gastos com pagamentos de juros da
dívida do Ministério vêm crescendo muito, de R$ 72 milhões em 2000,
em valores atualizados, passaram para R$ 159 milhões em 2002.
Considerando-se que a execução das dotações relativas às despesas
com a dívida pública, bem como as despesas com pessoal, chegam em
geral a 100% em cada exercício, pode-se concluir que enquanto as
despesas com o pessoal no MEC caíram 2,4% entre 2000 e 2002, os
gastos com a dívida aumentaram 121%. Isso pode ser observado
também no âmbito de toda a esfera federal.

Já entre os principais programas do MEC, destacam-se, pela
ordem: Desenvolvimento do Ensino da Graduação, representando 36,5%
do total para 2003; Toda Criança na Escola, com 25,8%, e Previdência
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de Inativos e Pensionistas da União, com 16%. Dentre as dotações do
Programa Toda Criança na Escola, temos a ação Participação em
Programas Municipais de Garantia de Renda Mínima associados a
Ações Socioeducativas — Bolsa-Escola, que recebeu R$ 1,8 bilhão na
proposta. O programa Educação de Jovens e Adultos teve um
significativo incremento de recursos a partir de 2001. Se comparados os
exercícios de 2000 e 2003, esse incremento foi de R$ 404 milhões.
Destaca-se ainda o crescimento da despesa alocada ao Programa
Operações Especiais — Serviço da Dívida Externa ao longo do
quadriênio analisado. Para 2003, essa despesa representa 3% da
despesa total do órgão.

Quanto à despesa por subfunções, verifica-se que o MEC
concentra seus gastos na educação superior, principalmente se
incluirmos nesse cálculo a soma destinada à Previdência. Com isso, em
2003, tem-se cerca de 10 bilhões ou quase 60% dos gastos totais do
MEC.

Quanto à despesa por grupos de unidades orçamentárias,
observa-se que entre 2001 e 2002, houve um salto nos gastos da
Administração Direta de R$ 2,3 bilhões para R$ 3,9 bilhões. Isso se
deve à inclusão do programa relativo à bolsa-escola no orçamento do
Ministério.

Além disso, os acréscimos dos gastos com as escolas técnicas e
agrotécnicas e com as IFES entre 2000 e 2002 se devem o aumento de
gastos com o pessoal.

Esse aumento foi o resultado de uma luta prolongada entre o
MEC e os representantes das entidades envolvidas. A conseqüência
desse embate foi a greve que paralisou universidades e escolas
federais, com prejuízos muito graves para a sociedade.

1.2.2.1 — Ensino fundamental e FUNDEF.
O FUNDEF destina-se à erradicação do analfabetismo e à

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.
 Conforme o disposto no item 17.2 do Parecer Preliminar, que

determina a verificação do cumprimento dos limites das ações relativas
ao ensino fundamental e ao FUNDEF no projeto orçamentário para
2003, são feitas a seguir algumas considerações.

 Segundo o estabelecido no § 6º art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a União aplicará no mínimo o equivalente a
30% dos recursos constitucionalmente vinculados à educação na
erradicação do analfabetismo e à manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental.

No Volume I do Projeto de Lei nº 32, de 2001, o Poder Executivo
encaminhou demonstrativo específico sobre o assunto, em atendimento
ao disposto na LDO/2003. Informa o demonstrativo que o limite
constitucional a ser observado é no mínimo de R$ 2,15 bilhões e que o
valor demonstrado da programação, que se enquadra no objetivo
pretendido alcançaria R$ 3,18 bilhões.

Contudo nesse valor estão consideradas despesas com as ações
de Alimentação Escolar e Saúde do Escolar, no valor de R$ 896 milhões,
que são ações suplementares ao desenvolvimento do ensino, e suas
despesas não podem ser computadas como despesas de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino e, da mesma forma, não podem ser
demonstradas como despesa para o cumprimento da vinculação do art.
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60 do ADCT — Erradicação do Analfabetismo e Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental.

Assim, deduzindo as despesas dessas duas ações, a proposta
orçamentária para 2003 está destinando R$ 2,28 bilhões para
Erradicação do Analfabetismo e Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental. A vinculação exigida pela Constituição Federal
está, portanto, atendida na proposta orçamentária para 2003.

O FUNDEF, instituído pela Emenda Constitucional nº 14 e
regulamentado pelo Projeto de Lei nº 9.424, de 1996, com o objetivo de
garantir o investimento mínimo por aluno/ano e a remuneração
condigna no magistério, é um mecanismo de financiamento que busca
garantir prioridade ao ensino fundamental público por meio de
instrumentos redistributivos para a correção das disparidades entre as
Unidades da Federação e viabiliza a melhoria da qualidade do ensino
ofertado.

A previsão da receita total do Fundo, conforme documento da
Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Educação, anexado
às informações complementares da proposta orçamentária para 2003, é
de R$ 23,3 bilhões e o total de matrículas calculado pelo Censo Escolar
alcança R$ 32,1 milhões. Na proposta orçamentária para 2003 estão
previstos recursos federais de complementação da ordem de R$ 657
milhões, destinados aos fundos estaduais de Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Pará e Piauí. O valor mínimo nacional está definido em R$
434,71 reais, de 1ª a 4ª séries, e em R$ 456,24, de 5ª a 8ª séries e
educação especial.

Cabe observar que, se calculado o valor mínimo por aluno,
conforme determina a Lei nº 9.424, de 1996, e aplicando-se a
diferenciação dos custos de 5ª a 8ª séries e educação especial (5% de
acréscimo), chega-se ao valor de R$ 710,75, de 1ª a 4ª séries, e de R$
746,29, de 5ª a 8ª séries e educação especial. Nessa hipótese, o
montante da complementação a cargo da União alcançaria, no exercício
de 2003, a soma de R$ 4,36 bilhões, e passariam a receber recursos,
além dos Estados citados, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe.

Estima-se que, pelo descumprimento da lei do FUNDEF, no que
diz respeito ao cálculo do valor mínimo por aluno no período de 1998 a
2003, a União terá deixado de repassar cerca de R$ 12,2 bilhões aos
Estados e Municípios a título de complementação do FUNDEF.

Infelizmente, tendo presente as limitações da atuação do
Congresso Nacional na apreciação do projeto de lei orçamentária,
especialmente no tocante a remanejamentos e identificação de novas
fontes de recursos, esta Relatoria Setorial não poderá corrigir a
ilegalidade caracterizada na manutenção do valor mínimo por aluno, em
flagrante descumprimento ao que determina a lei do FUNDEF.
 1.2.3 – Ministério da Ciência e Tecnologia

O Ministério da Ciência e Tecnologia executou, em 2000, apenas
o valor constante da proposta de lei encaminhada pelo Poder Executivo
ao Congresso. O Projeto de Lei nº 2.000 previa R$ 1,68 bilhão, e foram
executados R$ 1,65 bilhão. A diferença para o valor autorizado, de R$
323 milhões, coincidiu com o acréscimo de dotações obtido no
Congresso. No ano seguinte, ocorreu do mesmo modo, porém com a
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execução de apenas 82% das dotações previstas no projeto de lei
orçamentária para 2001.

Observa-se que, até 30 de setembro de cada exercício, ou seja, a
três quartos do período, o Governo Federal vem usualmente
apresentando liquidação de 43% em média das dotações autorizadas.
Verifica-se que metade das despesas é executada em apenas um quarto
do ano. E, em 2002, ao que parece, não será diferente.

A execução do orçamento do Ministério tem sido limitada em
média a 83% do total aprovado. Em geral, tem-se aproximado do valor
encaminhado ao Congresso, sem os acréscimos por meio de créditos ou
emendas.

Este ano, o Executivo inovou e acrescentou mais um grupo de
despesa para o MCT: a Reserva de Contingência.

Os R$ 500 milhões de reserva de contingência certamente não
deverão ser gastos e deverão alimentar o superávit primário. O
Executivo prevê a utilização de recursos destinados à Ciência e
Tecnologia, vinculados aos fundos para esse fim. Daí se conclui que, de
R$ 3,2 bilhões previstos, R$ 2,7 bilhões estarão disponíveis, valor 5%
abaixo do autorizado para 2002.

Destaque-se a queda das dotações para investimento em
Ciência e Tecnologia. Em 2002, foram autorizados R$ 414 milhões, dos
quais, até 11 de outubro de 2002, apenas 4% foram liquidados e 8%
empenhados. Para 2003, o PL prevê R$ 200 milhões, menos da metade
do autorizado para 2002.

Esse quadro não condiz com o que se esperaria para a Ciência e
Tecnologia atualmente, após a aprovação dos fundos setoriais nos
últimos anos. Com os fundos, esperava-se um crescimento elevado dos
gastos em pesquisa na área, o que não vem ocorrendo. Na verdade, o
crescimento tem sido muito aquém do que se aguardava para a Ciência
e Tecnologia, além do fato de que vêm ocorrendo reduções substanciais
nos investimentos do setor. O único impulso observado ocorreu em
2001, quando a execução orçamentária do órgão foi 26% acima da de
2000.

Ao se computar a inflação no período, a comparação fica mais
notável, como demonstrado na Tabela X.

Observa-se que, considerando-se a inflação do período, os
gastos com pessoal caíram em 2002, e a previsão para 2003 é
praticamente a mesma de 2001. Em termos gerais o valor de 2002,
considerando-se a execução média de 83%, alcançará R$ 2,3 bilhões de
reais, o mesmo de 2001 e 16% acima de 2000. Isso ratifica o
entendimento de que os gastos com Ciência e Tecnologia estão ainda
bastante reduzidos.

Tudo leva a crer que, em 2002, a execução do GND 4
(Investimentos) ficará muito abaixo da média dos últimos anos, que
ficou em torno de 56%.

A Tabela XI traz os principais programas do MCT em termos de
volume de recursos. Entre eles, destacam-se: Capacitação de Recursos
Humanos para Pesquisa, com R$ 434 milhões de reais; Apoio
Administrativo, com R$ 419 milhões; Inovação para Competitividade,
com R$ 352 milhões, 6% a mais do que em 2002, e Expansão e
Consolidação do Conhecimento Científico e Tecnológico, R$ 275 milhões
de reais.
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Esses quatro programas somam R$ 1,5 bilhão e 55% do total do
MCT, expurgando-se o valor destinado à reserva de contingência.

1.2.3.1 – 'Fundos' Setoriais: receita e execução.
De acordo com o MCT: 'Os Fundos de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico constituem um mecanismo inovador de estímulo
ao fortalecimento do sistema de C&T nacional. Os Fundos têm como
objetivo garantir a ampliação e a estabilidade do financiamento para a
área e, em simultâneo, a criação de um novo modelo de gestão, fundado
na participação de vários segmentos sociais, no estabelecimento de
estratégias de longo prazo, na definição de prioridades e com foco nos
resultados’.

A execução desses fundos ainda não tem uma história definida
por se tratar de mecanismos recentes de captação de recursos para a
Ciência e Tecnologia. Em 2000 e 2001, os valores executados ficaram
abaixo da metade do que foi autorizado por lei. Em 2002, a execução
deverá ficar abaixo de 50%, pelo que se pode inferir da liquidação até os
meses de setembro e outubro.

Aparentemente, o acréscimo proveniente desses recursos extras
está substituindo fontes antigas do Ministério, em vez de haver uma
elevação sensível das dotações para a Ciência e Tecnologia. Tomando-
se como exemplo o PLOA 2003, verifica-se que o valor orçado para os
fundos ficou em R$ 659 milhões, R$ 19 milhões abaixo do valor
autorizado para 2002 e pouco acima do PLOA 2002, que ficou em R$
632 milhões.

Mesmo se se comparar com o autorizado para 2001, que ficou
em R$ 649 milhões, pode-se observar que o valor previsto tem-se
estabilizado nesse patamar, em torno dos R$ 650 milhões.

Como não tem havido crescimento acelerado nos recursos para a
Ciência e Tecnologia, como era de se esperar, o que de fato pode estar
ocorrendo é uma redução das outras fontes para a área.

Dentre as áreas que deverão ser melhor atendidas em 2003, o
destaque é o Fundo Verde e Amarelo, com 32% do total orçado (R$ 216
milhões). Ele se destina, de acordo com o Ministério da Ciência e
Tecnologia, a 'incentivar a implementação de projetos de pesquisa
científica e tecnológica, cooperativa entre universidades, centros de
pesquisa e o setor produtivo; estimular a ampliação dos gastos em P&D
realizados por empresas; apoiar ações e programas que reforcem e
consolidem uma cultura empreendedora e de investimento de risco no
País'.

As receitas dos fundos deveriam ser vinculadas aos seus
objetivos. O MCT divulga em seu sítio na Internet (www.mct.gov.br)
informações quanto à vinculação dessas receitas: 'Vinculação de
receitas: os recursos devem ser aplicados para estimular a cadeia do
conhecimento e o processo inovativo do setor no qual se originam'.

Cabe, assim, identificar o destino que está sendo dado aos
valores arrecadados pelos fundos.

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, de 11 de setembro de
2000, em reportagem intitulada 'País terá R$ 2 bilhões para investir em
pesquisas', o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg,
afirmou que os recursos seriam dobrados.

O Ministro garantiu que os recursos para a área iriam somar R$
14 bilhões em quatro anos (período 2001—2004) e que somente o
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Programa Sociedade da Informação absorveria R$ 3,5 bilhões desse
total.

Pelo que se pode verificar, nada disso vem ocorrendo. Somando-
se o valor executado em 2001 com a possível execução de 2002, e
supondo-se que esse patamar seja mantido para 2003 e 2004, poderá
chegar-se a um total de R$ 8 bilhões. Nesse valor estão incluídos gastos
com pessoal, juros e amortização de dívidas, que significam um terço do
total.

Já quanto ao Programa Sociedade da Informação, tomando-se
por base os exercícios de 2001 e 2002, pode-se concluir que em quatro
anos os gastos atingiriam apenas R$ 140 milhões, ou seja, 4% do valor
idealizado pelo Ministro em setembro de 2000.

Pelo Gráfico VI, pode-se confirmar que a execução dos fundos
está muito aquém do previsto. O valor de 2002 é uma previsão obtida
pela média da execução de 2000 e 2001. Os valores absolutos também
ficaram muito abaixo do que o Ministério pretendia obter com os
recursos dos fundos. As leis que os criaram, aprovadas rapidamente
pelo Congresso, geraram expectativas muito acima da realidade que se
vê atualmente.

1.2.4 – Ministério da Cultura.
Apesar da redução dos valores da proposta para 2003 do

Ministério da Cultura em relação ao autorizado para 2002 — menos
26,6% —, vale lembrar que, se a comparação for estabelecida entre as
propostas de 2002 e 2003, constata-se crescimento de 1,04%. Ademais,
cabe lembrar que, por meio das emendas aprovadas no Congresso
Nacional, o orçamento do Ministério acaba sendo contemplado com
recursos adicionais, compensando os valores mais modestos constantes
do projeto de lei orçamentária. Na apreciação do orçamento para 2002,
por exemplo, o orçamento do Ministério recebeu incremento total de
42,5% em relação aos valores da proposta apresentada pelo Poder
Executivo.

Na análise das despesas do Ministério da Cultura por grupo de
natureza da despesa, observa-se que a redução expressiva dos valores
orçados para Investimentos — R$ 25,8 milhões de reais — em relação
ao autorizado para 2002 — R$ 104,7 milhões de reais — comprova a
relevância dos efeitos da intervenção parlamentar no orçamento do
MinC.

Levando-se em consideração a inflação no período 2000 a 2002,
obtêm-se os dados da Tabela XV. Observa-se que o valor total previsto
para 2003 encontra-se cerca de 10% abaixo do valor liquidado em
2000. As despesas com pessoal vêm apresentando queda em 2002, de
cerca de 10% também, para os atuais R$ 106 milhões de reais.

Como pode ser visto na Tabela XVI, em termos de volume de
recursos, os principais programas do MinC são, pela ordem: Apoio
Administrativo, representando 33,5% do total; Previdência de Inativos e
Pensionistas da União, com 12,6%, e Brasil Patrimônio Cultural, com
10%. Os dados da proposta para 2003 evidenciam que os valores
destinados a diversos programas finalísticos ficaram aquém daqueles
autorizados em 2002, fato que se tem repetido nos últimos anos.
Entretanto, também se constata que, durante a fase legislativa do
processo orçamentário, freqüentemente têm sido aprovadas diversas
emendas que reforçam as dotações desses programas.
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1.2.5 – Ministério do Esporte e Turismo.
No orçamento do Ministério do Esporte e Turismo repete-se a

mesma situação ocorrida com o Ministério da Cultura: o montante
destinado ao primeiro na proposta para 2003 (R$ 356 milhões de reais)
é significativamente inferior — menos 54,7% — ao total autorizado para
o exercício de 2002. Note-se que, mesmo quando a comparação é
realizada entre as propostas de 2002 e 2003, constata-se uma redução
nos valores — R$ 380 milhões de reais em 2002 e R$ 356 milhões de
reais em 2003. Como a área de esportes tem recebido, nos últimos
anos, muitas emendas, espera-se que o orçamento deste Ministério
alcance ordem de grandeza semelhante ao aprovado na LOA/2002.

Como pode ser visto na Tabela XVIII, os grupos de despesa
Outras Despesas Correntes e Investimentos, com respectivamente
56,4% e 33,9% de participação sobre o total, detêm mais de 90% dos
recursos destinados ao órgão. Note-se que é justamente nas despesas
para investimento que se torna evidente o reflexo da intervenção
parlamentar. Os R$ 120,6 milhões de reais alocados na proposta estão
bastante aquém dos montantes autorizados para anos anteriores.

Com os valores atualizados com a inflação no período, o valor
total da dotação do Ministério, previsto para 2003, é 25% abaixo do
valor executado em 2000.

Entre os principais programas do Ministério do Esporte e
Turismo merecem destaque: Turismo — A indústria do Novo Milênio,
com 27,1% das dotações; Esporte na Escola, com 16,4%; Brasil Potência
Esportiva, com 10,6%; e Esporte Solidário, com 9,4%. A perceptível
diferença de valores (R$ 201 milhões de reais e R$ 146 milhões de
reais) entre os montantes autorizados de 2002 e os propostos para
2003, verificada respectivamente nos programas Esporte Solidário e
Municipalização do Turismo, tem origem no efeito provocado pelas
emendas aprovadas na apreciação da proposta orçamentária.

Das emendas apresentadas.
Junto a esta Área Temática foram apresentadas 1.365

emendas, sendo 1.289 individuais e 76 coletivas. Das emendas
coletivas, 24 foram apresentadas por Comissões Permanentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 50 por Bancadas
Estaduais e 2 por Bancadas Regionais.

A Emenda nº 32260013, de autoria do Deputado Inácio Arruda,
foi transferida para o Núcleo VIII — Previdência e Assistência Social, e a
de nº 90220007, do Deputado Jorge Bittar, foi transferida para o Núcleo
III — Fazenda e Desenvolvimento, porque não puderam ser acatadas
dentro das programações desta Área Temática.
Dos recursos para o atendimento das emendas.

Segundo o que estabelece o item 13 da Parte Especial do Parecer
Preliminar, no âmbito das Áreas Temáticas, os cancelamentos efetuados
pela Relatoria Setorial para fins de remanejamento devem limitar-se a
40% das dotações consignadas ao GND 4 — Investimentos e a 20% do
GND 5 — Inversões Financeiras. Além disso, conforme exposto no item
11, a CMO decidiu que as programações de todas as Áreas Temáticas
seriam submetidas compulsoriamente a um cancelamento linear de 10%
das dotações do GND 4 superiores a R$ 50 mil, observadas as
restrições do próprio Parecer.
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De acordo com o corte mencionado de 10% do GND 4, esta Área
Temática teria, potencialmente, 73,7 milhões de reais disponíveis para
atender às emendas. Contudo, após criteriosa análise das
programações sujeitas aos remanejamentos, e considerando as
restrições e as possíveis conseqüências para as unidades
orçamentárias, esta Relatoria optou por preservar grande parte das
dotações incluídas como passíveis de cancelamento.

Entretanto, a fim de atender ao disposto no parecer preliminar,
foi imprescindível remanejar recursos no montante de R$ 22 milhões
que foram utilizados no atendimento às emendas coletivas
apresentadas ao setor. Os demais recursos para atendimento desse
conjunto de emendas foram repassados pelo Relator-Geral.

Os dados sobre o número e o valor das emendas coletivas e
individuais propostas e aprovadas estão demonstrados na Tabela XXIII.

Dos critérios de atendimento das emendas.
- Emendas individuais:
As emendas individuais propostas nesta Área Temática têm por

objetivo, em sua grande maioria, a assistência financeira da União para
iniciativas locais tais como: construção de quadras de esporte, ações de
infra-estrutura turística, aquisição de veículos para transporte escolar,
assim como a implantação, a ampliação e o reequipamento de escolas,
espaços culturais e bibliotecas, além do reforço de dotações nas
entidades federais de ensino técnico/agrotécnico e superior.

Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta
Relatoria está recomendando a aprovação de todas as emendas
individuais.

- Emendas coletivas:
Considerando-se a escassez de recursos, esta Relatoria Setorial

procurou atender com prioridade as emendas coletivas. Das 76
emendas coletivas propostas, todas receberam recomendação de
aprovação. Sem exceção, todas as emendas são meritórias e foram
dignas da atenção detalhada desta Relatoria. Nenhuma emenda foi
rejeitada, tendo sido todas aprovadas parcialmente dentro dos limites
reservados à Relatoria Setorial.

Como critério básico para divisão dos recursos disponíveis, esta
Relatoria optou por distribuir os valores recebidos por Ministério,
proporcionalmente ao número de emendas apresentadas. Assim, coube
ao MEC, ao Ministério do Esporte e Turismo, ao MCT e ao Ministério da
Cultura cerca de 43,0%, 34,6%, 13,9% e 8,5% do total, respectivamente.
Na distribuição dos recursos, levou-se em consideração, também, o
tamanho das bancadas, que reflete a população a ser beneficiada pelas
iniciativas parlamentares.

Cabe ressaltar que esta Relatoria procurou atender com
prioridade as emendas de Comissão, que possuem caráter nacional.
Com isso, as emendas de bancada receberam cerca de 60% do
acréscimo global, e as emendas de Comissão, cerca de 40%.

A partir dessa distribuição inicial, foram realizados ajustes
considerando-se o mérito de cada emenda, sua abrangência, sua
relevância e sua aplicação efetiva no próximo exercício, levando-se em
conta recursos já disponíveis na proposta do Projeto de Lei
Orçamentária de 2003 e o histórico de sua execução. Deu-se preferência
à alocação de recursos para as entidades federais de ensino, devido à
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crise pela qual passam essas entidades, em especial os hospitais de
ensino, para prover mais recursos para a sua manutenção
administrativa e para melhoria e expansão de vagas.

Desnecessário ressaltar que os recursos disponíveis ficaram
muito aquém do que seria preciso para se atender de modo razoável as
emendas coletivas, como gostaria este Relator. O acréscimo a ser obtido
para os Ministérios deste Núcleo será de apenas 1,3% do valor
constante do PL para 2003. No entanto, esta Relatoria espera ter
alcançado seus objetivos realizando uma distribuição a mais justa e
objetiva possível.

- Obras com indícios de irregularidades.
De acordo com as disposições do item 18.2 do Parecer

Preliminar, que versam sobre obras com indícios de irregularidades
graves, e em atendimento às recomendações expressas no item 6 do
relatório do Comitê de Avaliação das Informações enviadas ao Tribunal
de Contas da União, previsto no item 24.3 do mencionado Parecer, a
seguir é apresentada a obra e os respectivos convênios com indícios de
irregularidades graves, cuja execução já não consta na proposta para
2003.

Conforme a tabela anexa, a obra é a Construção da Escola
Agrotécnica Federal em Nova Andradina.

- Ajustes técnicos:
O item 34 do Parecer Preliminar estabelece que os relatores

podem efetuar ajustes que visem corrigir inadequações na classificação
das despesas. Utilizando-se dessa prerrogativa, tornou-se necessária a
confecção de uma emenda de Relator, em função do pedido do Conselho
de Justiça Federal, Ofício nº 2002013720, de 12 de novembro de 2002.
A emenda permite a transferência da dotação do Precatório nº
2000.03.00032174-4 da Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso para a Fundação Universidade do Mato Grosso do Sul (Unidade
Orçamentária 26.283).

Era o que tínhamos a relatar.
- Voto do Relator:
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 60, de 2002, do

Congresso Nacional, relativamente às Unidades Orçamentárias desta
Área Temática, com as alterações decorrentes das emendas
aprovadas".

Este é o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concluída a leitura do Relatório do

Deputado Dr. Rosinha, referente à Área Temática VI — Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia,
Esporte e Turismo, conforme previamente combinado com as Lideranças, suspenderemos o
processamento do excelente trabalho do Relator para discutirmos amanhã, a partir das 10 horas.

Antes de passarmos à apreciação do próximo Relatório, concedo a palavra ao nobre
Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Dr. Rosinha
pela forma como fez a leitura do relatório. Estendo também os cumprimentos a todo o grupo
técnico que trabalhou junto com o Relator. Tivemos a oportunidade de conversar sobre o relatório,
e o Deputado Dr. Rosinha com certeza fez de tudo para apresentar um excelente trabalho. O
Deputado Dr. Rosinha é dedicado ao que se propõe a fazer. Evidentemente, a situação era de
restrição de recursos, que praticamente não existiam.

Parabenizo mais uma vez o Deputado Dr. Rosinha pelo seu dinamismo, assim como a sua
equipe e todo o corpo técnico que o auxiliou.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Dr.
Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Agradeço ao Deputado João Grandão as palavras. Esta
é a primeira vez que sou Relator de uma área temática nesta Comissão, apesar de estar aqui há
três anos. Esta Comissão Mista de Orçamento trabalha com muita eficiência, graças ao seu corpo
técnico e à sua assessoria.

Sr. Presidente, proponho que na ata final da votação do Relatório Geral conste um voto de
louvor a todos os assessores desta Comissão, que são extremamente competentes. Venho há muito
tempo observando o quanto Raquel, Lessa, Murilo e Paulo nos ajudam nesta Comissão. Sem eles,
tenho absoluta certeza de que esta Comissão caminharia com muita lentidão, se é que caminharia.

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

absoluta certeza de que sua proposta será acolhida pelos membros da Comissão. Voltaremos a ela
logo que tivermos a oportunidade de votar, no plenário da Comissão, o relatório do Relator-Geral.
Agradeço a V.Exa. e aos assessores.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Júnior, do PFL da Bahia, que
espontaneamente se dispôs a ler seu relatório setorial da Área Temática I — Poderes do Estado e
Representação.

Vamos proceder agora da mesma maneira que combinamos quando da leitura do relatório
do Deputado Dr. Rosinha. Ouviremos a leitura do relatório do Senador Antonio Carlos Júnior e
voltaremos amanhã para discuti-lo, após a aprovação do relatório do Deputado Dr. Rosinha.

 Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados, eis o

relatório da Área Temática I, Poderes do Estado e Representação:
"Emendas apresentadas:
As programações abrangidas pela Área Temática I receberam,

inicialmente, um total de 69 emendas, que atingem o valor global de R$
1.407,797 milhões. Foram 26 emendas coletivas (sendo 24
apresentadas por Comissões Permanentes das duas Casas Legislativas
e 2 por bancadas estaduais), perfazendo R$ 1.402, 452 milhões, e 43
emendas individuais, num total de R$ 5,345 milhões.

Atendimento das emendas:
Diante da sistemática vigente no processo legislativo de

apreciação da Proposta Orçamentária Anual, disciplinado pela
Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional, e pelo Parecer
Preliminar, os recursos para atendimento das emendas originam-se de
cancelamentos efetuados pela Relatoria Setorial na programação
proposta pelo Poder Executivo, incidente sobre os GNDs 4 e 5, e de
repasses efetuados pela Relatoria-Geral, em especial daqueles
advindos de reestimativas de receitas.

 Emendas individuais:
As emendas individuais, em conformidade com o disposto no

item 28 do Parecer Preliminar, foram atendidas com recursos
provenientes da reestimativa de receitas, transferidas pela Relatoria-
Geral para esse fim.
 Emendas coletivas:

Critérios para análise e atendimento.
A exemplo do que ocorreu as com emendas de Parlamentares,

houve necessidade de serem realizados pequenos ajustes nas
ações/subtítulos, apresentados como atípicos, assim como o
enquadramento mais adequado de algumas ações pleiteadas.
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 Todas as emendas coletivas foram atendidas, mesmo que de
forma parcial e, às vezes, com valores bem inferiores aos solicitados, em
face do reduzido volume de recursos à disposição desta Relatoria. O
procedimento adotado permite que, posteriormente, a Relatoria-Geral
complemente o atendimento dessas solicitações, se assim julgar
conveniente e possível.
Emendas de Relator:

Esta Relatoria analisou criteriosamente todos os pleitos
apresentados por órgãos e autoridades competentes relacionados a
ajustes e retificações da proposta orçamentária enviada ao Congresso
Nacional e acatou todos aqueles considerados justos, convenientes e
oportunos. No acatamento, levou-se em consideração, ainda, o limite
das atribuições da Relatoria Setorial estabelecido pela Resolução nº 01,
de 2001-CN, e pelo Parecer Preliminar. Todos os ajustes e retificações
acatados não envolvem quaisquer acréscimos de despesas, mas tão-
somente o remanejamento de dotações das próprias Unidades, já
constantes no PL nº 60, de 2002-CN.

Obras com indícios de irregularidade:
Nos termos dos itens 18.2 do Parecer Preliminar, foram

analisadas, com a devida atenção, as informações provenientes do
Tribunal de Contas da União relativas às obras com indícios de
irregularidades.

Mediante o Aviso nº 1.467-GP/TCU, de 19 de novembro de
2002, o Tribunal de Contas da União enviou informações
complementares com propostas de ajustes, em face na nova
conceituação trazida pela art. 86, § 2º, da Lei nº 10.524/2002. Dessa
forma, as obras do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal, Rio Grande do Norte,
foram consideradas isentas de irregularidades graves que recomendem
a paralisação cautelar.
Indicações à Relatoria-Geral:

A Emenda nº 60030002, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, foi atendida por esta Relatoria com um
valor simbólico.

Ainda que inexista vinculação legal da aplicação dos recursos
provenientes dessa eventual reestimativa para cobrir as despesas da
Justiça do Trabalho, parece razoável que, feita a reestimativa, os
valores dela decorrentes sejam utilizados para atender as emendas de
interesse da Justiça do Trabalho, ainda que parcialmente.
 Emenda nº 50120003 - A Comissão de Constituição, Justiça e de
Redação da Câmara dos Deputados apresentou a emenda referida
propondo o acréscimo da dotação consignada no PL nº 60, de 2002, do
Congresso Nacional, para a Unidade Orçamentária 14901 — Fundo
Partidário, no valor de R$ 44.000.000,00.

 Não obstante, a limitação dos recursos disponíveis para
atendimento das emendas e as inúmeras demandas de recursos
impossibilitaram que esta Relatoria atendesse, de forma integral, essa
emenda. Esse fato foi discutido pessoalmente com o Relator-Geral do PL
nº 60, de 2002, que se comprometeu a estudar a possibilidade de
complementar o atendimento dessa emenda.

Orçamento do Ministério das Relações Exteriores:
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No corrente ano, preocupa sobremaneira o orçamento do
Ministério das Relações Exteriores, instituição responsável pela
execução da política de relações internacionais no País, que poderá ser
prejudicada em seu funcionamento normal por insuficiência de recursos.
Isso porque cerca de 85% de suas despesas de custeio são vinculadas
ao dólar e a proposta orçamentária em exame foi elaborada com base
no câmbio de US$ 1 = R$ 2,40, muito abaixo da cotação praticada
atualmente no mercado.

Pleitos do Tribunal de Justiça Federal e Territórios:
Tendo em vista que as suplementações solicitadas pelo Tribunal

relacionam-se com a democratização do acesso da população do Distrito
Federal à Justiça, através da implementação dos Juizados de Pequenas
Causas, que se reputa de elevada importância, esta Relatoria analisou
e considerou, em princípio, os pleitos meritórios.

Dessa forma, considerando inclusive o disposto no item 6.1 do
citado Parecer Preliminar, sugerimos que os pleitos do TJ do Distrito
Federal e Territórios sejam examinados com a devida atenção e, se
possível, atendidos pelo Relator-Geral do Orçamento de 2003.
 Emenda nº 60070005 — PRODASEN:

Tendo em vista tratar-se de simples remanejamento de recursos
com o objetivo de adequar o orçamento da Unidade, esta Relatoria
decidiu pelo atendimento integral da emenda. No entanto, em face da
impossibilidade de cancelamento em GND 3, atribuição do Relator-
Geral, nos termos do parecer Preliminar Aprovado pela Comissão Mista
de Orçamento, a emenda foi atendida apenas com os R$ 3.000.000,00
provenientes do cancelamento em GND 4.

Voto do Relator.
Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

60, de 2002, do Congresso Nacional, na parte abrangida pela Área
Temática I — Poderes do Estado e Representação, com as alterações
propostas neste parecer, decorrentes das emendas aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Concluída a leitura do Relatório do
Senador Antonio Carlos Júnior, entendo que nossa tarefa programada para hoje está concluída.
Suspenderei a reunião, que terá reinício amanhã, às 11h.

Com a palavra o Líder do Governo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, gostaria de enaltecer o trabalho do

Senador Antonio Carlos Júnior, que apresentou um belo relatório sobre a matéria.
Sr. Presidente, para ordenarmos o trabalho, pergunto a V.Exa. qual será a próxima pauta.

Créditos não foram votados hoje; por acordo entre os Líderes, ficaram suspensos e virão à pauta
amanhã. Há ainda outros créditos que estão sendo apresentados pelos Sr. Relatores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Ricardo Barros, concordo
inteiramente com V.Exa. no que diz respeito ao trabalho do Relator Antonio Carlos Júnior. Ressalto
que o trabalho do Senador não poderia ser de outra forma. Eu, que o conheço tão bem, não
esperava outro resultado. Fico satisfeito com sua avaliação do trabalho do Senador.

Antes de responder sua pergunta, passo a palavra ao Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Em nome do Partido Trabalhista Brasileiro e sendo

Líder nesta Comissão, exalto o trabalho realizado, com muito cuidado, pelo Senador Antonio Carlos
Júnior, que muito nos honra. Ficamos muito satisfeitos de ter no Senado um representante como
Antonio Carlos Júnior, que faz seu trabalho com muito critério e demonstra muita consistência em
suas decisões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Responderei a pergunta do Líder. A
idéia é começarmos com a discussão do relatório do Deputado Dr. Rosinha e depois discutirmos o
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relatório do Senador Antonio Carlos Júnior. Mas poderemos, a qualquer momento, no início dos
trabalhos ou entre um relatório e outro, votar os créditos e relatórios que tiverem sido concluídos e
distribuídos e em relação aos quais exista acordo. Não votaremos crédito algum nem relatório
algum sobre o qual não haja acordo. Sei que os relatórios estão ficando prontos e os acordos estão
sendo construídos.

Antes de suspender a reunião, passo a palavra ao Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, solicito uma informação: qual deve ser

nosso cronograma de trabalho durante esta semana? Há expectativa de que os relatórios ainda
pendentes estejam disponíveis para serem lidos, ou seja, há possibilidade de lermos todos os
relatórios e discuti-los amanhã, ou teremos de trabalhar na sexta-feira também?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Amanhã discutiremos e votaremos os
dois relatórios que foram lidos e o relatório do Deputado Félix Mendonça, que está concluído, foi
distribuído, será lido e provavelmente aprovado amanhã. Portanto, esses três relatórios serão
aprovados amanhã. Quanto aos que não ficaram prontos, suspenderemos a reunião e voltaremos
ao trabalho na segunda-feira, às 16h. Na segunda e na terça-feira processaremos todos os
relatórios.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – A idéia é processar todos os relatórios na segunda e
na terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Até terça-feira analisaremos todos os
relatórios parciais. Como houve acordo de não se votar qualquer destaque durante a votação dos
Relatórios Setoriais — seriam rejeitados os destaques —, a tarefa do Relator-Geral ficará facilitada,
na medida em que conhecer os textos; portanto, ele pode construir seu texto. Queremos trabalhar
para termos o relatório votado no plenário do Congresso Nacional no mais tardar dia 19 de
dezembro.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – O cronograma originalmente acertado será mantido
amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Será mantido o cronograma que
acertamos ontem, na reunião de Líderes.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Antonio

Carlos Júnior.
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR – Senador.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Desculpe-me, a confusão é em razão

da brilhante eleição do filho do Senador para a Câmara dos Deputados. Portanto, quero fazer esse
registro.

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.
Senadores, agradeço as palavras que me foram dirigidas pelo Presidente, o Deputado José Carlos
Aleluia, e pelos Deputados Ricardo Barros e Félix Mendonça. Espero corresponder às expectativas
neste trabalho de relatoria e de votação do Orçamento para 2003. Vamos trabalhar para cumprir os
prazos determinados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes de encerrar, registro, com
alegria, a presença do Deputado Luiz Antonio Fleury, que dedica a maior parte do seu tempo à
Comissão de Constituição e Justiça, mas nos dá a honra de participar desta sessão.

Estão suspensos os trabalhos até amanhã, às 10h.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro reaberta a reunião.
Vamos reiniciar os trabalhos pela leitura do relatório da Área Temática VIII, Previdência e

Assistência Social, cujo Relator é o Deputado Félix Mendonça, do PTB da Bahia.
Havíamos anunciado que começaríamos a reunião com a discussão dos relatórios de ontem.

Entretanto, como os companheiros que desejavam participar do debate ainda não estão presentes,
e em atenção a eles, vamos começar a leitura do relatório do Deputado Félix Mendonça.
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Posteriormente, retomaremos a discussão dos que foram lidos ontem, para, em seguida, discutir o
relatório do Deputado Félix Mendonça.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Relatoria

da Área Temática de Previdência, Assistência Social e Trabalho.
Introdução.
Há uma compreensão predominante, da qual discordamos inteiramente, que enxerga nos

orçamentos públicos leis de caráter simplesmente autorizativas. Essa visão acaba por tornar
inócuo o próprio esforço de planejamento do Governo Federal, na medida em que a execução
financeira dos recursos passa a ser orientada por parâmetros distintos daqueles antes traçados ou
planejados.

Além disso, considerar a Lei Orçamentária uma simples norma de autorizamento, destituída
de comando jurídico, acaba por desprestigiar o papel do próprio Congresso Nacional, que
movimenta, ao longo da discussão do projeto da LOA, lideranças, comissões, bancadas e
Parlamentares, tudo isso no intuito de agregar à proposta do Executivo os legítimos pleitos dos
diversos segmentos da sociedade. Ao fim, o que se verifica é a total discricionariedade do Poder
Executivo na alocação dos recursos públicos.

A fim de tornar mais célere a apresentação do relatório, fizemos um resumo, que passo a
apresentar.

Unidades orçamentárias do MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social: Fundo do
Regime Geral de Previdência Social — pagamento de aposentadorias, pensões, auxílios —: 98,5
bilhões de reais; Instituto Nacional do Seguro Social — para manutenção do órgão —: 5,9 bilhões
de reais; Fundo Nacional de Assistência Social — atendimento a idosos, portadores de deficiências,
crianças e adolescentes, ações comunitárias, ações de geração e renda etc —: 4,7 bilhões de reais;
Ministério da Previdência e Assistência Social — manutenção: 200 milhões; Empresa de Tecnologia
e Informações da Previdência Social — DATAPREV —: 35 milhões de reais.

Unidades orçamentárias do Ministério do Trabalho e Emprego: Fundo de Amparo ao
Trabalhador: 16,1 bilhões de reais; Ministério do Trabalho e Emprego: 2,7 bilhões de reais; e
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, 52,2 milhões.

Despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social: Pagamento de Renda Mensal
Vitalícia a Portadores de Deficiência e Idosos: 1,9 bilhões de reais (deveriam migrar para o Fundo
Nacional de Assistência Social); Benefícios Previdenciários (aposentadorias, auxílios, abonos,
salário-maternidade): 95,4 bilhões; Sentenças Judiciais: 1,1 bilhão de reais. Total: 98 bilhões de
reais.

Fontes de financiamento das despesas acima: contribuições previdenciárias, 78,3 bilhões de
reais; COFINS, 14,5 bilhões de reais; CPMF, 4,6 bilhões de reais; Tesouro Nacional, 1,1 bilhão de
reais.

Como reserva, parte das necessidades financeiras do Fundo é complementada pelas receitas
da COFINS, da CMPF e do Tesouro, que totalizam 20 bilhões de reais. Quer dizer, a Previdência
Social recolhe 78,3 bilhões de reais, e o restante é complementado por COFINS, CPMF e a parte do
Tesouro Nacional, que complementa chegando ao total a que já nos referimos.

Renúncias Previdenciárias, estimadas em 9 bilhões de reais.
A União deveria ressarcir essas renúncias, porque, na verdade, não fazem parte do Re gime

Previdenciário.
São elas: Segurado Especial (produtor rural, meeiro, parceiro): 3,8 milhões de reais;

SIMPLES: 1,7 milhões de reais (o SIMPLES vai ampliar esse valor, porque a nova lei permitiu que
várias outras categorias fossem por ele beneficiadas); Entidades Filantrópicas: 2,1 milhões reais;
Empregador Rural: 931 milhões de reais; Empregador Doméstico: 241 milhões de reais; Clubes de
Futebol: 74 milhões de reais.

Todas essas renúncias são disposições legais; portanto, são legítimas. Apenas deveriam ser
ressarcidas pelo Orçamento da União.

Dívida junto à Previdência Social.
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Dívida Administrativa: 24 bilhões de reais; Dívida Judicial: 49 bilhões de reais; REFIS: cerca
de 7 bilhões de reais foram reconhecidos como dívida nova; Amortizações já realizadas: cerca de 37
bilhões, o que demonstra eficiência.

Reestimativa de receita, modernização de cobrança, sistemas operacionais – DATAPREV.
Diante dessa estimativa de receita, admitimos que, se dermos cerca de 20 milhões de reais à

DATAPREV, ela poderá informatizar todo seu trabalho e, nesse caso, admitimos que haja acréscimo
de 500 milhões de reais na receita prevista.

Projeto de Lei nº 7.334, de 2002.
Prestadores de serviços, autônomos, recolhimento e retenção pela empresa tomadora de

serviço: poderiam render mais 500 milhões de reais. Esse projeto está na Casa para ser aprovado.
A reestimativa de receitas está à página 10 do relatório.

Recomposição de recursos.
A média anual da rubrica “Outras despesas de custeio e de capital”, desde 1992, situa-se

em torno de 1,7 bilhão de reais. Aqui estamos na área da Previdência Social. A proposta para 2003
é de 1,3 bilhão. A recomposição pretendida pelo INSS é de 160 milhões de reais. Tais despesas
ficaram abaixo da média, ou seja, houve diminuição em relação à proposta anterior.

A Assistência Social e IDH.
A política de Assistência Social dever ter seus recursos destinados de forma a beneficiar

quem mais necessita, fenômeno que não vem ocorrendo.
Portadores de deficiência e IDH.
O percentual de pessoas portadoras de deficiência atendidas na Região Sul é de 1,15%,

tendo IDH de 0,86, superior à média nacional, que é de 0,83. A Região Nordeste tem uma taxa de
atendimento de 0,26%, mesmo com o pior IDH, que é 0,6. No Nordeste, os Estados com menores
percentuais de atendimento são Maranhão (0,05%), Paraíba (0,19%) e Alagoas (0,15%). Esses dados
estão à página 12 do relatório.

Idosos e IDH.
A Região Sudeste possui a pior taxa de cobertura (0,54%), mas, em compensação, tem IDH

de 0,857, superior à média nacional. A taxa de atendimento na Região Nordeste é a segunda menor
taxa (2,24%).

Fundo Nacional de Assistência Social.
As dotações para o Fundo Nacional de Assistência Social em 2003 são da ordem de 4,8

bilhões de reais.
Ações do FNAS: atendimento às crianças em creches; atendimento a pessoas portadoras de

deficiência; atendimento a pessoas idosas; atendimento a crianças e adolescentes voltado para a
erradicação do trabalho infantil etc.

Devido à extinção do programa de enfrentamento da pobreza, as ações sociais e
comunitárias e ações e geração de renda foram classificadas nos Programas Comunidade Ativa e
PRONAGER, respectivamente. O FNAS, excluídos os benefícios de prestação continuada,
apresentou redução de 2% em relação à proposta de 2002.

A maior parte das despesas do Fundo são financiadas pela COFINS, página 14, com 3,8
bilhões, seguidas do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, com 924 milhões.

FNAS e Fundo de Pobreza.
As ações que constam dos recursos da pobreza, contribuição ao seguro- safra: 82,3 milhões;

obtenção de terras para assentamentos da reforma agrária: 82,6 milhões; regularização fundiária
de terras indígenas: 24 milhões.

Quanto à revisão das aplicações programadas para o Fundo de Pobreza, recomendamos ao
Relator-Geral que a faça, isto é, que sejam deslocados recursos adicionais para o Fundo Nacional
de Assistência Social — na verdade, dissemos aqui que esses fundos foram dirigidos para títulos
que não representam, necessariamente, ações de combate à pobreza.

Trabalho e Emprego.
Fundo de Amparo ao Trabalhador: recursos da ordem de 16,1 bilhões, páginas 16 e 18.

Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT: recursos da ordem de 16,1 bilhões. Financiamento de
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programa de qualificação profissional de trabalhador: 225 milhões, como veio na proposta do
Governo. Pagamento de seguro ao desemprego: 5,8 bilhões. Programa do BNDES: 4,3 bilhões.
Reserva de contingência: 4,2 bilhões. A reserva de contingência, matéria de hoje na Folha de S.
Paulo, explicitada aqui, resulta de juros resultantes das aplicações do BNDES. Em anos anteriores
não foram explicitados no Orçamento. Este ano foram explicitados e incluídos como reserva de
contingência. Só não pudemos fazer emenda em cima desses recursos, que, sem dúvida, são
recursos financeiros e devem ser utilizados, porque afetam a média do superávit primário.

Na verdade, esses recursos deveriam ser, por lei, orientados no sentido de atender ao
trabalhador. O que isso significa? O FAT tem na lei as explicitações definidas para sua utilização.
Nesse caso, mesmo usando esses recursos para pagamento de dívidas, eles não cumpririam seu
papel — foi o que eu quis explicitar no relatório.

BNDES.
Aqui os Parlamentares dividiram-se. Há também a aplicação desse Fundo pelo BNDES, 4,3

bilhões e mais 4,2 bilhões do Fundo de Contingência. Isso deveria ser melhor explicitado para que o
Congresso tomasse conhecimento de como foi aplicado esse recurso, em que tipo de firmas deve ser
aplicado, ou seja, aquelas que geram mais emprego e beneficiam o trabalhador.

O Congresso Nacional e o BNDES deveriam apresentar esses recursos para que pudéssemos
examiná-los.

Das Emendas — página 19.
A Relatoria-Setorial analisou 726 emendas, no valor total de 1,943 bilhão. Para o

atendimento desses pleitos, contou com recursos de 182 milhões, menos que 10%, portanto.
Emendas por autor. Temos aqui Senadores: 77; Deputados: 630; Comissões do Senado: 2;

Comissões da Câmara: 5; bancadas estaduais: 12.
Na segunda coluna, os valores por autor. Senadores: 9 milhões; Deputados: 73 milhões, 593

mil; Comissões do Senado: 230 milhões; Comissões da Câmara: 1 bilhão e 40 milhões; e bancadas
estaduais: 590 milhões.

Critérios para atendimento.
As individuais foram atendidas integralmente, praxe da Casa, uma tradição. Foram

totalmente atendidas, num total de 82,9 milhões. As Comissões receberam 60 milhões.
Estabelecemos como critério que 60 milhões deveriam ser destinados às emendas de Comissão,
porque atendem a todos os outros Estados; e às bancadas, 40 milhões. Aqui, para distribuição,
utilizamos o IDH.

Além disso, fizemos recomendações do Relator-Setorial, que constam das páginas 22 e 24.
Retomada das discussões das proposições parlamentares tratando do caráter mandatório

das leis orçamentárias, a exemplo da PEC nº 22, de 2000, do Senador Antonio Carlos Magalhães;
indicação ao Poder Executivo da distorcida distribuição dos recursos da Assistência Social e a
correção, por emenda, do Relator-Geral; remanejamento de recursos do Fundo da Pobreza para o
Fundo Nacional de Assistência Social — é aquilo que já tínhamos falado aqui: os recursos estão
com destinação imprópria.

Recomendações do Relator.
Transferência da Renda Mensal Vitalícia: 1,9 milhão para o Fundo Nacional de Assistência

Social, para que não influencie o que se chamou de déficit e que não há; inserção no relatório final
sobre a necessidade de participação do Congresso Nacional, via emendamento da programação do
FAT, nas aplicações do BNDES; recomposição de recursos para financiamento de outras despesas
de custeio e de capital do INSS, no valor de 160 milhões, necessários para recompor a posição
inicial.

Este é o relatório que trago para discussão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – Agradecemos ao Deputado Félix Mendonça

a apresentação do relatório.
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Neste momento, vamos iniciar a discussão da matéria. Fica aberto o prazo para
apresentação de destaques. Ao término do debate, estará encerrada a apresentação para os
referidos destaques. Srs. Parlamentares, este é o momento oportuno para discutir a matéria.

Consulto o Líder do Governo. (Pausa.)
Alguém deseja discutir a matéria?
Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha. S.Exa. disporá de cinco minutos.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, é muito

interessante o relatório com a análise do nobre Relator, Deputado Félix Mendonça.
Eu, na condição de Relator-Setorial, estive junto com S.Exa. Conversamos em alguns

momentos e pudemos sentir o drama de ser Relator. A situação social do nosso País é muito
preocupante. No entanto, grande parte dos recursos, no meu caso especificamente, está indo mais
para pagamento de juros do que até para investimento.

Vou ler um documento que define bem essa situação. Na página 14 do relatório, S.Exa. diz:
“As ações que apresentaram maior percentual de redução foram
Atendimento à Criança em Creche, de 8% em relação à proposta 2002 e
de 16% em relação ao autorizado, e Concessão de Bolsa para Jovens de
15 a 17 anos como Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano,
com redução de 8% em relação à proposta e de 17% em relação ao
autorizado”.

Percebe -se que, com base nos valores propostos para 2002, os valores para Atendimento às
Crianças em Creche em 2002 e 2003 são suficientes para custear os gastos relativos a apenas onze
meses. Aí pudemos verificar o drama da situação para 2003 e do futuro Governo. Entendemos que
pontos fundamentais como o atendimento à criança e ao adolescente têm tido sistematicamente
investimento e custeio reduzidos. Hoje, nós que estamos preocupados com a violência crescente em
nossas cidades — e nem sei se tem muito a ver o porte das cidades, se grandes ou pequenas —,
temos de dar mais atenção às crianças.

Sei que V.Exa., Governador, fez o diagnóstico e o fez com vontade de alterar; porém, não
teve condições de alterar por falta de recursos, o que demonstra a importância desse diagnóstico.

Hoje, temos visto — fui Relator da educação —, por exemplo, que o FUNDEF, conforme
relatei ontem, desde que foi criado até agora, se formos recompô-lo, precisaremos de mais de 12
bilhões. Como queremos acabar com a violência do nosso País investindo na educação, se o próprio
relatório de V.Exa. demonstra a redução, não é nem a manutenção, é a redução, do investimento
na área de educação? Soma-se a isso aquilo que acabei de falar, que diz respeito ao FUNDEF, o que
também é preocupante.

Essa situação, só nesse parágrafo que fiz questão de ler, já demonstra o Orçamento geral
que vamos ter para o ano que vem, um Orçamento em que a questão social é praticamente
relegada, não é atendida.

Entendo que, felizmente, tanto no meu Setorial, quanto no Setorial que V.Exa. acabou de
relatar, as emendas que não conseguimos atender totalmente, ao fazer o atendimento parcial, abre
uma expectativa de definição do próximo Governo de prioridades e aí poderemos suplementar as
prioridades definidas.

Sei do drama por não atender a algumas emendas, inclusive estivemos discutindo isso
juntos.

Concluo levantando essas preocupações da área social, praticamente relegada, e
parabenizando V.Exa. pelo relatório. Compreendo as dificuldades, tanto é que não farei nenhum
pleito de atendimento de emendas ou até de destaque, pois sei da nossa impossibilidade hoje como
Relatores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – Consulto o Relator se quer ouvir mais
algum Deputado ou já fazer suas considerações.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Com relação à intervenção do Deputado Dr.
Rosinha, na verdade, S.Exa. tem uma sensibilidade muito grande com relação a esse problema. Ele
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a tem demonstrado aqui constantemente na sua atuação no Congresso e nesta Comissão e pegou
também uma outra área, que exatamente atinge esta área.

Vimos que houve uma redução já trazida no Orçamento que veio para esta Casa e ficamos
com a possibilidade mínima de acrescentar e mesmo assim acrescentamos o que foi possível dentro
dos índices que escolhemos para fazer esses acréscimos, que foi o IDH. No caso de creche, não
houve, porque, na verdade, não houve emenda coletiva em relação ao problema das creches. Mas,
mesmo assim, tentamos privilegiar aqueles Estados onde o IDH era menor, onde o índice indicava
um maior índice de pobreza e fizemos isso de forma horizontal, de tal maneira que atendesse a
todas as emendas, abrimos essas janelas, como disse V.Exa., para que o Governo possa
implementar novos recursos para atender a essa parte, que é importantíssima, da assistência
social.

No Brasil, Deputado Dr. Rosinha, ficamos surpresos quando vemos que teremos de pagar,
em 2003, 94 bilhões de juros; e se somarmos a amortização serão 153 bilhões. Tão distantes estão
esses números dos atendimentos que bastaria uma pequena redução dos juros para, por exemplo,
pagar um débito anterior. Só no caso de cobrança de benefícios do INSS, já está em praticamente 1
bilhão de reais — Caixa Econômica, Banco do Brasil e BRADESCO são os bancos cobradores.

Imagine V.Exa. se nós, para atendermos a essa área, recebêssemos praticamente um
décimo disso. São as distorções que acontecem neste País.

Muito obrigado a V.Exa. pela intervenção que fez ao nosso relatório. Discutimos bastante
esse problema e procuramos explicitá-lo. O nosso relatório teve um sentido quase que educativo,
para que pudéssemos melhor estudar os problemas que foram apresentados à nossa Relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – Com a palavra o Deputado Gilmar
Machado. S.Exa. disporá de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Nobre Relator, quero cumprimentar V.Exa., pois
conheço — tive a oportunidade, no ano passado, de ser Relator-Setorial — as dificuldades que os
Relatores-Setoriais têm de enfrentar, e ainda mais com esse Orçamento menor do que o do ano
passado, para poder atender a todos e fazer alguns ajustes.

Só queria fazer um comentário — e aí não é responsabilidade do Relator — em relação ao
Orçamento, inclusive utilizando dados do nobre Relator, expostos à página 18, sobre o FAT.

Preocupa-me muito porque se trata de recurso, o Fundo de Amparo ao Trabalhador,
importante na qualificação do trabalho. Ao mesmo tempo, poderia estar ajudando muito o
desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Infelizmente, o Governo contingenciou uma
parte enorme desses recursos para que pudéssemos ter o superávit primário atendido. Com isso,
foram criadas mais dificuldades. Um recurso de amparo ao trabalhador e que deveria estar gerando
emprego e melhorando a qualificação do trabalhador, na verdade, foi desviado para que
pudéssemos ter superávit primário. Do jeito que está aqui — e V.Exa. nos dá bons subsídios para
que possamos trabalhar mais essa questão —, vamos precisar realmente reavaliar e garantir alguns
recursos. Acho que vamos ter de fazer um debate mais amplo sobre o Orçamento. Ele tem de ser
mais impositivo. Alguns recursos não podem ser desviados para cumprir superávit. Eles têm de
cumprir sua função principal, como se tem aqui, quando se estabelece que pelo menos 30% dos
recursos do BNDES serão para financiamento de pequenas e médias empresas. Isso é fundamental
e deve ocorrer de fato. Não adianta votarmos aqui para, depois, vir o contingenciamento, algo que
nos deixa realmente numa situação difícil.

Outro ponto que também nos chamou a atenção foi o Fundo de Combate à Pobreza, já
mencionado pelo Deputado Dr. Rosinha. Na verdade, vimos que ele não vem cumprindo sua
finalidade.

Este ano, inclusive, foram remanejados recursos do seguro-safra; recursos do estoque
regulador que deveriam estar aqui disponibilizados, porque parte dos destinados ao Fundo de
Combate à Pobreza no seu relatório, oriundos da LIC, de fato não chegaram à atividade-fim. Este
caso não é responsabilidade de V.Exa.
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Queria apenas cumprimentar V.Exa. e fazer essas observações. Espero que no ano que vem
esta Comissão trabalhe junto com o novo Governo e que os recursos do FAT sejam realmente
destinados para geração de emprego e renda, e não só para melhorar o superávit primário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Deputado Gilmar Machado, V.Exa. faz uma

observação importante sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Parece que a área econômica
aprimora-se em utilizar recursos a que demos destinação no Congresso Nacional, de tal forma que
não sejam atendidas suas finalidades básicas. Os 225 milhões para financiamento do Programa de
Qualificação Profissional do Trabalhador são encaminhados, como sabe V.Exa., para
aprimoramento do trabalhador. Parte desses recursos foi aplicada, e não bulimos o que veio no
Orçamento.

Fez V.Exa. referência aos 4,2 bilhões da reserva de contingência. Ficamos surpresos,
primeiro porque a reserva de contingência não pode ser destinada para atender às emendas dos
Parlamentares. Quando se põem na reserva de contingência é exatamente para que não possamos
destinar esses recursos segundo a vontade do Parlamentar. São recursos financeiros e, portanto,
não podemos tocar neles. Por outro lado, também não podem ser utilizados para atender à
equalização a que se destinam. Temos certeza de que não poderiam ser destinados para cobrir
déficit primário. Na verdade, só poderiam ser aplicados nas atividades definidas para o Fundo de
Amparo ao Trabalhador, que resulta de juros pagos pelos empréstimos feitos pelo BNDES. Nesse
caso, deveriam se dirigir também às atividades definidas por lei para esse fundo. Para nós, há uma
distorção grande: por um lado, não podem ser utilizados para aplicação das emendas, portanto de
investimentos na área social; por outro lado, não podem ser usados, pelo que entendemos, para
melhorar as ações do FAT.

Fez V.Exa. outra observação em relação ao Fundo de Combate à Pobreza. No relatório,
chamamos atenção para o fato de que o referido fundo também teve destinação diferente ou
dirigida indiretamente, por exemplo para o seguro-safra e outros investimentos que deveriam estar
em outros títulos. Nesse caso, também estamos sugerindo ao Relator-Geral, como disse V.Exa., que
oriente no sentido de que esses recursos sejam usados para atender à Assistência Social.

Tem V.Exa. toda razão em duas observações. Agradeço o reconhecimento de que nada posso
fazer, ou seja, bulir o que veio previsto no Orçamento e nas receitas que recebemos para aplicar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – Com a palavra o Líder do Governo,
Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Quero parabenizar o companheiro Félix Mendonça
por seu relatório. Essa é uma área muito importante, responsável por um déficit que o País precisa
resolver. Várias vezes tentamos aprovar nesta Casa a contribuição dos inativos, para diminuir o
déficit previdenciário especialmente gerado pelo servidor público. Sabemos que essa medida terá de
ser tomada e alguma solução teremos de dar. Aliás, até já li nos jornais propostas do Partido dos
Trabalhadores com o intuito de acabar com a previdência especial do servidor público, limitando o
teto dessa aposentadoria a vinte salários mínimos. Esta seria uma medida que viria contribuir para
a redução do déficit previdenciário, um dos maiores problemas enfrentados pelo Governo Federal.

Consulto o Relator Félix Mendonça sobre o Item 1.2 — o Salário Mínimo, que está na página
10. Vi as ponderações do Relator a respeito do reajuste de 211 reais, baseado numa inflação
acumulada de 5,5%. Ocorre que o Comitê de Receitas emitiu relatório, já aprovado por esta Casa,
acrescentando reserva para o ajustamento das despesas na área da Previdência e Assistência
Social no valor de 1 bilhão e 140 milhões de reais, justamente para corrigir o salário mínimo, em
razão da inflação. O valor seria, portanto, acima desses 211 reais.

Então, consulto o Relator se não seria o caso de especificarmos o novo valor já contemplado
do salário mínimo que incorpora a inflação passada, conforme dispõe o relatório do Comitê de
Receitas, que reservou valores na faixa de 1 bilhão e 140 milhões justamente para acrescer ao
salário mínimo previsto de 211 reais e que agora deve ter seu valor reajustado. Consulto o Sr.
Relator sobre essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Relator.
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O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Deputado Ricardo Barros, V.Exa. tem razão, mas
essa parte fica para o Relator-Geral. Na nossa Relatoria, fizemos duas recomendações: a primeira
era em relação à Lei nº 7.334, que já veio a esta Casa, a dos prestadores de serviço, recolhimento e
retenção para empresas tomadoras de serviço, o que geraria 500 milhões; a segunda era a
modernização de cobrança da DATAPREV, que, com aplicação de 20 milhões de reais, dinamizaria
os processos eletrônicos de cobranças, gerando mais de 1 bilhão de reais. Essa é a contribuição
desta Relatoria para a Relatoria-Geral. Cabe ao Relator-Geral, Deputado Sérgio Machado, fazer a
incorporação disso.

Fiz apenas uma observação. Acrescentamos em nosso relatório, com reestimativa de receita,
mais de 1 bilhão, e o Relator-Geral vai trabalhar em cima desses recursos para acrescentar ao
salário mínimo que, na minha opinião, deve ser de 240 reais.

Neste caso, tinha apenas frisado onde estávamos, ou seja, fiz um retrato da posição atual.
Admitimos em nosso relatório um acréscimo de uma receita de mais de 1 bilhão de reais. Acho que
respondi a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, nobre Deputado Félix Mendonça,
neste momento não falamos em nome da coordenação da bancada do Rio de Janeiro, mas em nome
da Comissão de Seguridade Social e Família. Apresentamos três emendas à Área de Assistência, o
que é natural, tendo em vista o mérito daquela Comissão.

V.Exa. aprovou parcialmente as emendas com recursos na base de 6 milhões para pessoas
portadoras de deficiências, de 1,5 milhão para crianças e de 62,5 milhões para idosos. Mesmo
sabendo do acordo feito pelas Lideranças, mas apenas para manter clara a posição da Comissão,
vamos apresentar três destaques para que possamos chegar, em cada uma das emendas, ao valor
de 12 milhões. Não são emendas específicas para Estado nenhum; são emendas globais. Portanto,
trariam benefícios para todas as bancadas estaduais.

Quero agradecer a V.Exa., pois, mal ou bem, abriu a possibilidade de aumento desses
valores. Essas três áreas são primordiais num País onde 78 milhões de pessoas vivem abaixo da
linha da pobreza. Não poderíamos deixar de registrar, de alguma maneira, sabendo da sua
dificuldade de obter mais recursos, o interesse da Comissão de Seguridade Social e Família em ver
acrescidos esses valores. Obrigada a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Deputada Laura Carneiro, quero fazer
um comentário sobre sua observação. V.Exa., que é do meu partido, o que muito me honra, e fez
um comentário no sentido de  que as emendas não eram para nenhum Estado. As emendas que
V.Exa. apresenta aqui ou são para o Estado do Rio de Janeiro ou são para o estado do bem-estar
social. Enfim, sempre são para “estado”. (Risos.)

Pergunto ao Relator se gostaria de usar a palavra, antes de encerrarmos a discussão.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Deputada Laura Carneiro, na verdade tínhamos

poucos recursos para atender às emendas. Criamos um critério, o IDH. No caso, demos recursos
iguais para todos, fizemos um processo igualitário, mesmo porque essas não são emendas
apresentadas pela bancada ou pela Comissão. São emendas de caráter nacional. Todos vão ser
atendidos por esses recursos.

Na verdade, recomendamos no nosso relatório que o Relator-Geral aloque recursos maiores
para atender a essa área. Indicamos inclusive para onde esses recursos deveriam ser transferidos,
a fim de que S.Exa. faça a reestimação das receitas para o atendimento das emendas.

Usamos um critério bem igualitário para que os Estados não possam reclamar. Temos que
reclamar, sim, todos nós, dos parcos recursos que tem o Governo para investir nessa área.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há mais inscritos.
Com a palavra o Deputado Gonzaga Patriota, do PSB, de Pernambuco, ou de Petrolina.

(Risos.)
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – De Petrolina, de Pernambuco e um pouco da

Bahia. (Risos.)
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Não me inscrevi, mas gostaria de me manifestar, no encerramento da discussão desse sub-
relatório, o qual tive o cuidado de ler, ontem, com atenção.

Deputado Félix Mendonça, verifiquei que V.Exa., com os poucos recursos repassados — e
isso não significa que o Relator-Geral não tenha tido a intenção de mandar um volume maior de
recursos —, faz um trabalho que merece, do PCdoB e do PSB, que estou aqui representando, os
nossos reconhecimentos, elogios e parabéns.

A Bahia, que ocupa a Mesa desta Comissão na Presidência do eminente Deputado José
Carlos Aleluia, tem deixado os membros da Comissão seguros, principalmente quando discutimos
com antecedência o que se poderá fazer no dia seguinte. Estamos por aqui e vamos ficar durante
este final de semana. Acredito que aquele calendário, que praticamente já agendamos, vai ser
cumprido.

Parabenizo V.Exa. no encerramento desta importante peça, que é a Área Temática VIII.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Declaro encerradas as discussões.
Ainda antes de iniciar o processo de votação, concedo a palavra ao Relator, Deputado Félix

Mendonça, para suas considerações finais de encaminhamento das votações.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Deputado Gonzaga Patriota, agradeço a V.Exa. a

intervenção. Na verdade, reconheço que V.Exa. tem sido um Deputado assíduo e competente nesta
Casa e leu, sem dúvida, esse relatório para verificar que criamos critérios justos. Lamentamos mais
uma vez os parcos recursos destinados à essa área.

Quero agradecer, nas considerações finais, a atuação de todos. Esse relatório só pôde ser
feito porque tivemos o apoio da assessoria da Casa. Esse trabalho foi feito pela Sra. Elisângela,
assessora da Câmara Federal, e pelo Sr. Ielder(?), do Senado Federal, sob nossa orientação, com
muito cuidado e afinco, inclusive aos sábados e domingos. Agradeço-lhes a participação, como
também ao Alessandro Lordêllo, nosso assessor que também participou desse trabalho. Agradeço a
todos a participação na preparação desse relatório que ora encerramos. Agradeço também ao
Presidente a colaboração. S.Exa. tem conduzido os trabalhos nesta Casa de tal forma que pudemos
concluir os relatórios e a votação do Orçamento dentro do prazo estipulado.

Muito obrigado a todos.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Laura Carneiro) – Nobre Deputado, agradeço a V.Exa., em

nome do Presidente, as palavras elogiosas.
Dou por encerrado o prazo para apresentação de destaques e a discussão.
Vamos colocar em votação o relatório da Área Temática VIII, ressalvados os destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Foram apresentados seis destaques:
Destaque nº 1 à Emenda nº 71120011, da bancada do Mato Grosso, do Senador Jonas

Pinheiro;
Destaque nº 2 à Emenda nº 71280010, da bancada de Tocantins, do Senador Leomar

Quintanilha;
Destaque nº 3 à Emenda 71280009, da bancada de Tocantins, do Senador Leomar

Quintanilha;
Destaque nº 4, da Comissão de Seguridade Social e Família, à Emenda nº 5021003 — 6

milhões de reais, da Deputada Laura Carneiro;
Destaque nº 5, da Comissão de Seguridade Social e Família à Emenda nº 50210004 — 9

milhões e 600 mil reais, da Deputada Laura Carneiro;
Destaque nº 6 à Emenda nº 50210005, da Comissão de Seguridade Social e Família — valor

acrescido: 10 milhões e 500 mil reais, da Deputada Laura Carneiro.
Com a palavra o Relator, Deputado Félix Mendonça, para dar o parecer.
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O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sra. Presidenta, em relação aos destaques
apresentados, cumprindo o acordo que fizemos com as Lideranças representadas na Comissão de
Orçamento e de todos os partidos, serão rejeitados e poderão ser apresentados ao Relator-Geral.
Isso foi feito para que pudéssemos dar maior celeridade à aprovação do Orçamento.

Portanto, rejeitamos todos os destaques segundo o acordo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos colocar em votação, em bloco,

os Destaques de nºs 1 a 6 que têm parecer, pela rejeição, do Relator Félix Mendonça.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer do Deputado Félix Mendonça, pela rejeição dos

destaques, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Registramos o voto contrário da Deputada Laura Carneiro.
Rejeitados os destaques.
Rejeitado na Câmara dos Deputados, os destaques não vão ao Senado Federal.
Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, em nome da Comissão, ao Deputado Félix

Mendonça o trabalho cuidadoso, aliás sempre cuidadoso, que teve para preparar uma exposição em
power point, ou algum programa parecido, a fim de facilitar nosso entendimento. Assim, o
Deputado Félix Mendonça, além desse excelente trabalho, teve uma preocupação didática que para
nós, da Comissão, foi extremamente enriquecedora, sobretudo porque tenho absoluta certeza — e
creio que todos têm absoluta certeza — de que o tema “Previdência” será dominante no cenário
político e nacional, aliás, como tem sido dominante no cenário político em praticamente todas as
nações desenvolvidas do mundo. Portanto, as exposições do Deputado Félix Mendonça foram de
uma felicidade muito grande.

Encerrada a apreciação do relatório do Deputado Félix Mendonça, agradeço a todos a
participação.

Convido o Deputado Dr. Rosinha para tomar assento à mesa, a fim de iniciarmos a
discussão do relatório da Área Temática VI: Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte e
Turismo, que foi objeto de relatório apresentado ontem pelo Deputado Dr. Rosinha. Igualmente o
relatório foi muito bem recebido pela Comissão, e já que o Deputado Dr. Rosinha está à mesa,
vamos iniciar a discussão.

Não há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, quero fazer um comentário, já que

vamos discutir a matéria depois nos destaques apresentados e que serão examinados, a questão
que formulo a V. Exa. é a seguinte: vamos dar início à discussão da matéria e, posteriormente,
vamos fazer a votação? Vamos votar, salvo os destaques apresentados, não é isso? Perfeito.

O relatório apresentado pelo Deputado Dr. Rosinha reflete algo que já vínhamos
comentando há muito tempo. Infelizmente não se estão utilizando nem 0,5% do Orçamento para a
cultura. Do que é orçado e executado, não conseguimos utilizar nem 0,3%. Não se pode esperar
muita coisa de um povo que não se preocupa com sua cultura. Portanto, temos de rever essa
questão. No esporte acontece o mesmo.

Há alguns programas importantes, mas existem outros que precisamos realmente
reformular. O que mais me preocupa é a educação. O relatório expressou aquilo que já vínhamos
discutindo há muito tempo. No FUNDEF — V.Exa. disse muito bem —, a lei continua a não ser
respeitada. Como um governo que não respeita a lei quer que o povo também a cumpra? Esta é
uma das primeiras dificuldades.

Segunda questão: recursos para as universidades. As nossas universidades atravessam
dificuldades,  e mesmo daquilo que é orçado, Deputado Rosinha, nem os duodécimos deste ano
estão sendo cumpridos. Várias universidades terão dificuldades em encerrar o ano, por causa de
pagamento de água e de luz. Neste ano a Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive, sofreu
corte de energia por falta de pagamento.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

108

Esta é a realidade, este é o quadro. Apesar da propaganda bonita que faz o Ministério da
Educação, as dificuldades são muitas. A merenda escolar, cujos problemas, tenho certeza, V.Exa.
também queria resolver, vai continuar no 0,06%, e será 0,12% para uma criança ser alimentada.

Espero, sinceramente, que V.Exa. abra uma possibilidade para que nós possamos rediscutir
isso no ano que vem. Tenho certeza de que o próximo Governo terá a sensibilidade — este Governo
não a teve — de cuidar das nossas crianças, de olhar o problema da merenda escolar, o problema
do transporte escolar, a questão das nossas universidades e, acima de tudo, de voltar a ter outra
visão do ensino profissionalizante no Brasil.

Cumprimento V.Exa. pelo relatório que fez, mesmo tendo uma verba menor do que a que
tivemos no ano passado, quando fui o Relator-Setorial. E V.Exa., mesmo com o processo
inflacionário, teve menos recursos do que o que tivemos no ano passado para trabalhar. Isso
demonstra como este Governo trata essas questões tão importantes, como educação, cultura,
ciência e tecnologia, turismo e esporte.

O turismo, indústria não-poluente, é fundamental para geração de renda e emprego. O
Brasil tem enorme potencial nesse setor não só pelas suas praias, mas — eu sou do interior —,
também porque temos coisas fantásticas no interior, onde vários rios podem ser utilizados. Agora
estão sendo descobertos para práticas até mesmo desportivas, como o rapel. Nós podemos, a partir
dos hotéis-fazenda, ter um turismo fantástico que gera emprego e que o Brasil precisa conhecer.

Infelizmente, o Governo não deu oportunidade a este Brasil de aflorar. Tenho certeza de que,
no ano que vem, poderemos ver o Brasil do interior, que poucos conhecem, desabrochar e de
também ter a possibilidade de gerar renda e emprego para o povo brasileiro.

Nobre Deputado Rosinha, elaborei um destaque no que diz respeito à verba para as
universidades. Espero que V.Exa., depois do último gesto de pedir ao Relator-Geral que nos
atendesse naquele extra — e tenho certeza que V.Exa., pela competência que tem, o conseguiu —,
possa repassar uma parte disso para as universidades públicas, através da emenda apresentada
pela ANDIFES e do nosso destaque. Espero que V.Exa. o analise com muito cuidado. Estou certo de
que V.Exa. tomará providência para melhorar a atual situação das nossas universidades.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Gilmar.
Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz, do PDT, do Pará.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, Prof. Rosinha, Srs. Deputados,

falar sobre educação neste País é extremamente delicado. Existe um ditado popular que diz: “Onde
falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão”. Não é verdade? É mais ou menos por aí. A
distribuição do pão é complicada, e este Governo, Dr. Rosinha, decidiu que o pão seria dado só ao
sistema financeiro. O resto, as migalhas que caíssem da mesa farta dos banqueiros nacionais, seria
distribuído para as outras ações, os outros programas de governo, meu Presidente. Esta é a
verdade.

As rodovias estão sucateadas, o ensino está sucateado e as universidades, falidas. Os
intelectuais, desestimulados, estão deixando as universidades e indo para a iniciativa privada ou se
mudando do Brasil. Não estamos investindo na ciência e tecnologia, na pesquisa, e o País fica no
atraso mesmo. Não se investe também na produção e vêm o desabastecimento e o desemprego.

Nós estamos em um país sem a capacidade mínima de entrar na ALCA, senão estaremos
atrasados duas gerações na relação tecnológica já desenvolvida pelos Estados Unidos e por outros
países da Europa. Este é o Brasil real, o resto é propaganda de governo. Nós todos sabemos disso.

O que é lamentável, Prof. Rosinha, é que, enquanto sabemos disso, o Governo continua a
caminhar nos juros altos e a favorecer os banqueiros. Eu espero e tenho certeza que, com o
Governo Lula — é a esperança que nós temos —, isso possa se reverter. Não existe ninguém do
Governo, ninguém, nenhum Deputado que sustentou esse Governo nesses oito anos que venha
aqui dizer que eu estou errado no raciocínio que faço neste momento. Nenhum, nenhum
Parlamentar, porque não terá razão de convencimento nem instrumentos de convencimento do
contrário daquilo que nós vivemos.
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Nós temos que ter pé no chão, temos que ter a razão acima de tudo nos momentos de
análise de um Brasil que nós queremos diferente e melhor para todos nós.

Sr. Presidente, ficam as minhas considerações sobre tudo isso. Eu até estou discutindo
menos, não estou polemizando, porque acho que todo esse Orçamento terá de ser revisto no ano
que vem. Vai ter que se alongar essa dívida, abaixar os juros, pagar menos do que os 105 bilhões
de juros que serão pagos neste ano. São 105 bilhões de reais, Prof. Rosinha, que correspondem
mais ou menos a seis vezes o orçamento da educação, só de juros. Todos nós sabemos disso.

Ficam meus cumprimentos ao Relator e destaco que teremos de fazer um outro relatório
quando Lula assumir. Aí, se Deus quiser, buscaremos recursos para a educação. Não existe país
desenvolvido no mundo que não tenha como base fundamental, na sua estrutura social, a
educação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Um aparte, Deputado Queiroz?
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Para discutir, pode.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Posteriormente, eu darei a palavra a

V.Exa.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Mas não é para discutir?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não, V.Exa. discutirá na ordem em

que estiver inscrito.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – É só um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Será ouvido com muita atenção.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Na discussão, existe aparte, mas, para ganhar

tempo, eu abro mão dessa prerrogativa. Mas que existe, existe.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem a palavra o Deputado Giovanni.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Virgílio Guimarães, eu gostaria de

dizer que tenho a certeza de que estaremos mudando a história deste País a partir do ano que vem.
Não será fácil, porque a bomba é tão grande e o estopim já está tão curto que ela pode explodir. Já
começou, não é? A inflação já está ultrapassando os 10% até final de fevereiro, os juros
aumentando, desabastecimento nacional.

São problemas que o Governo Lula vai enfrentar. Espero que ultrapassemos o Governo do
Sr. Fernando Henrique e tenhamos um Brasil diferente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado Giovanni
Queiroz, sempre muito vibrante e sempre defendendo suas posições com muita convicção.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Nobre Presidente, nobre Deputado Dr. Rosinha,

nosso companheiro da Comissão de Seguridade, a quem quero parabenizar porque, com
parcíssimos recursos, conseguiu atender, mal ou bem, a todos, com um pouquinho para cada um,
eu diria.

Eu não poderia deixar de, em nome da bancada do Rio de Janeiro, apresentar dois
destaques, mesmo sabendo que S.Exa. terá de rejeitá-los. Mas S.Exa. já pode apresentá-los ao
Relator-Geral.

A  primeira matéria trata de investimentos nos esportes na cidade do Rio de Janeiro. Como
S.Exa. e todos os nossos pares sabem, o Rio de Janeiro ganhou a possibilidade de receber o Pan-
Americano. Em função dessa vitória, é necessário modificar e fortalecer a infra-estrutura esportiva
do nosso Município, o que lhe possibilitará a real dimensão do Pan-Americano na cidade do Rio de
Janeiro e no País. S.Exa. destinou apenas 4 milhões de reais para essa infra-estrutura, e não seria
possível para a bancada do Rio de Janeiro não pedir-lhe que reveja esses valores.

Por outro lado, destacamos a Emenda nº 18, o Destaque nº 7, que trata especificamente das
nossas universidades e dos nossos hospitais universitários. O nobre Deputado Gilmar chegou a
citar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu destacaria, além das dificuldades da Federal,
as dificuldades que têm sofrido a Universidade Rural, a Universidade Fluminense, enfim, as
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universidades do nosso Estado, todas federais, que sofrem o desgaste não só na questão hospitalar,
mas também nas suas questões físicas e de custeio.

Por isso, as emendas são sempre parte custeio, parte investimento, e S.Exa. só pode
designar para essas universidades 3,5 milhões de reais, o que seria inviabilizar a possibilidade de
oferecer a elas e, portanto, aos estudantes cariocas e fluminenses a real modificação do atual
status quo .

Mas sei das dificuldades que S.Exa. teve na elaboração do parecer, até pelos motivos já
citados pelo nosso companheiro, nosso grande Deputado do Pará. Eu sei que S.Exa. não pode rever
o relatório em função do acordo, mas pode, pelo menos, apresentar ao Relator-Geral essas
preocupações da bancada do Rio de Janeiro. Agradeço a S.Exa., de qualquer maneira, os recursos
alocados.

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

O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, eu
gostaria de parabenizar o Dr. Rosinha pelo relatório apresentado nesta Área Temática, fundamental
para o País, porque inclui educação, cultura, ciência e tecnologia, e registrar as dificuldades que o
Sub-Relator enfrentou para fazer esse relatório em decorrência dos poucos recursos alocados e
previstos para áreas tão importantes.

Em relação ao Ministério da Cultura, a proposta apresentada pelo Governo Federal é
somente 1% a mais da proposta apresentada no ano de 2002. Isso significa que vamos atingir uma
inflação de 10% neste ano de 2002 e que os recursos foram subtraídos para o Ministério da
Cultura.

Pior do que isso, em relação à proposta orçamentária de 2002, aprovada, é que ficamos com
uma defasagem muito grande quanto aos investimentos da cultura. Foram aprovados, no
Orçamento de 2002, 105 milhões de reais e, no relatório apresentado pelo Dr. Rosinha, somente 26
milhões de reais. Nós esperamos que, quando da discussão do relatório com o Relator-Geral do
Orçamento, possamos acrescentar recursos para o Ministério da Cultura.

Mais do que isso, precisamos reformular o Orçamento da União para que tenha um caráter
mandatório. Aliás, o Líder da nossa bancada, Deputado Miro Teixeira, aprovou, ontem, na
Comissão de Constituição e Justiça, emenda constitucional para que possamos ter um caráter
mandatório no Orçamento-Geral da União. Em 2002, apesar da alocação de recursos para o
Ministério da Cultura, estes não foram liberados, pelo menos para o Estado do Rio Grande do Sul,
com as emendas aprovadas pela bancada gaúcha.

Portanto, vamos aguardar, Dr. Rosinha, que, no relatório final apresentado pelo Relator,
possamos acrescentar valores expressivos, especialmente para investimentos no Ministério da
Cultura e atender também muito mais as nossas universidades públicas no Ministério da
Educação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Virgílio
Guimarães, do PT, de Minas Gerais, que solicitou a palavra e a quem gostaríamos de ouvir.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Muito obrigado, Sr. Presidente, até tomei como
proposta extremamente delicada para comigo sugestão de V.Exa. de que eu usasse a palavra
depois, porque eu ficaria com um tempo exclusivo.

Eu queria falar a respeito do Orçamento na parte temática e acrescentar algo a respeito do
Orçamento em geral.

Deputado Dr. Rosinha, cumprimento-o pelo árduo trabalho, mas observo que foi lançado
também o Programa Analfabetismo Zero. Eu não percebi nem vi como esse programa, para o
próximo Governo, foi contemplado.

O Programa Analfabetismo Zero foi lançado pela nossa atual colega, hoje Presidente da
Comissão de Educação, Deputada Esther Grossi, que será coordenadora desse programa. Não sei
se não há esse programa ainda no PPA ou se teríamos talvez que fazer uma emenda no atual ou no
novo PPA, para que ele constasse.
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Um programa dessa magnitude não pode estar diluído em outros recursos. Quando se fala
em Analfabetismo Zero, Fome Zero, Violência Zero, esse tipo de coisa não pode ser apenas um
slogan, tem de ser uma mobilização efetiva de recursos, de vontades, de pessoas, para que de fato
tema tão arrojado seja efetivamente colocado em prática. Conseguir analfabetismo zero, sobretudo
se nessa idéia estiver incluído o fim do analfabetismo funcional, como nos disse a futura
coordenadora, Profa. Esther Grossi, será um grande feito.

Este aspecto tem de ser levado em conta não só no Orçamento, mas até no Plano
Plurianual. O programa é um desafio de magnitude tal que é desproporcional até na propaganda
que se tem realizado. Se ele é de fato um programa de analfabetismo zero, precisará haver uma
mobilização fantástica da Nação, e é necessário que ganhe muito mais espaço no Orçamento.

Concordo com a idéia que está sugerida para o Governo Lula, Deputado Dipp: que o
Orçamento impositivo tem de existir. Mas o primeiro passo para o Orçamento Impositivo é a
verdade orçamentária.

Eu não sei qual é o pensamento, até porque desconheço quem serão os Ministros da
Fazenda e do Planejamento do Governo Lula, mas eles terão de começar pelo cancelamento da
totalidade dos falsos “restos a pagar”. Totalidade. “Restos a pagar” têm de ser só aquilo que já
estiver empenhado, gasto, que já estiver consignado e para o qual já houver recurso. Como
determina a lei, o restante não são “restos a pagar”, coisa nenhuma, porque não tem sentido
começar pagando os “restos a pagar” enquanto não se executar o Orçamento.

Vamos fazer a verdade orçamentária. Quem tiver projeto pendente que o inclua no
Orçamento do ano seguinte. A verdade orçamentária é o caminho da execução daquilo que foi
votado. Nós temos que nos habituar a isso. Quem sabe as emendas individuais tenham que vir,
não na época do Orçamento, mas da LDO, para que haja tempo de se fazer projeto, licitação, e não
virar tudo um monte de “restos a pagar”. O montante dos recursos das emendas individuais de
bancada tem de ser equivalente ao tamanho da obra.

Se queremos um orçamento absolutamente executado, ele tem de ser também executável.
Esse pacto pela verdade orçamentária tem que incluir o Executivo e o Legislativo. Sou favorável à
verdade orçamentária para que tenhamos a execução plena do Orçamento.

Por isso, concordo com o que foi dito pelo Deputado Queiroz quanto à importância de o
Governo Lula fazer as adaptações. É isso mesmo, até porque, se se lança um programa como esse,
é preciso haver recurso orçamentário. A verdade orçamentária precisa ter no seu conjunto — é o
que espero — esse tipo de transparência, a fim de que ocorra também no próximo Governo, com
intensa colaboração desta Comissão e do Parlamento.

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

Não há mais oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Passaremos à votação.
Antes de passar à votação, indago ao Relator se S.Exa. deseja usar da palavra para as

considerações finais e para o encaminhamento da votação.
Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, vou tentar

responder algumas questões e dar alguns esclarecimentos.
O Deputado Virgílio Guimarães levantou a questão do Programa Analfabetismo Zero.

Informo aos nossos Parlamentares que, no projeto de lei originário do Poder Executivo, estão
destinados 325 milhões de reais para Estados e Municípios combaterem o analfabetismo e mais 95
milhões de reais para a União, totalizando 419 milhões de reais.

Uma emenda apresentada foi acolhida parcialmente, com a designação de mais 5 milhões de
reais. Como iniciativa para o próximo Governo começar a fazer o combate ao analfabetismo,
acredito que esse é um patamar razoável de recursos, uma vez que já estavam inclusive no
programa originário.
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Sobre a questão levantada pelo Deputado Airton Dipp em relação à área cultural, temos
nesse setor o menor orçamento de área temática de que sou Relator. A respeito das emendas do Rio
Grande do Sul, foi impossível atender a todas, pois não havia recursos. Com cerca de 5 bilhões de
reais para serem atendidos em emendas coletivas, este Relator dispunha apenas de 300 milhões de
reais. Portanto, atendi-as parcialmente para que exista a perspectiva durante o próximo ano de, em
função das demandas do próximo Governo, haver uma definição do que é prioridade e suplementar
aos programas. Mas atendemos parcialmente à emenda da bancada do Rio Grande do Sul com 2
milhões e 700 mil reais.

Sobre o questionamento levantado pelo Deputado Giovanni Queiroz, que relacionou a
questão da ALCA à nossa ciência e tecnologia, trata-se de assunto bastante interessante e
importante a ser analisado. Não podemos desconhecer o avanço tecnológico principalmente dos
países europeus e dos Estados Unidos. Num mercado comum, é lógico que os Estados Unidos irão
querer sobrepor suas políticas às nossas, inclusive nas áreas de ciência e tecnologia. Se para este
ano temos autorizados 414 milhões de reais em investimentos, no projeto original enviado pelo
Governo Federal, temos somente 200 milhões de reais para investimentos em ciência e tecnologia,
menos da metade dos recursos recebidos este ano, capital insuficiente para qualquer avanço maior
nessas áreas.

Nos apontamentos feitos por S.Exa. sobre a Educação, dos 18 bilhões e 44 milhões de reais
autorizados para este ano, há uma redução global de recursos para 17 bilhões e 697 milhões de
reais, o que significa diminuição de perto de 500 milhões de reais só na área educacional, sem levar
em consideração se irão para investimentos, para pessoal e assim por diante. Significa uma
preocupação mesmo, como S.Exa. chamou atenção, para o próximo Governo.
No que diz respeito às indagações da Deputada Laura Carneiro, aos destaques apresentados —
depois foi apresentado mais um —, à página 36 do nosso relatório, para a área de esporte, foram
destinados 4 milhões e 400 mil reais no global. Para as universidades, 5 milhões e 900 mil reais.
Esse foi inclusive um dos maiores montantes atendidos por este Parlamentar dentro do patamar
global de que dispúnhamos. Por que isso? Porque houve uma definição deste Relator em adotar
critérios de atendimento, dentre eles o de priorizar o ensino superior e os hospitais universitários,
daí o maior número de recursos para esses setores.

Por último, gostaria de falar a respeito do valor estabelecido para o ensino
profissionalizante, comentado pelo Deputado Gilmar Machado.

Um dos programas apresentados pelo Governo, inclusive com financiamento internacional,
o PROEP, foi enviado a esta Casa, em forma de projeto de lei, sem deixar atendidos os convênios já
assinados para o próximo ano, quanto mais aqueles que se pensava assinar.

A posteriori veio um ofício do Ministro que está com o Relator-Geral, até porque só chegou a
este Relator no dia 3 de dezembro, época em que já havia entregue o relatório. A constatação
atrasada do Ministério só foi feita pela grita de Parlamentares e Prefeitos que assinaram o convênio
e constataram que não teriam recursos para o ano que vem. Em função disso, o Relator-Geral vai
voltar sua atenção para o ensino profissionalizante através do PROEP.

Sobre a quantidade de recursos disponíveis para o atendimento à alimentação das crianças
que estão nas escolas, seis centavos por criança, foi mantido o mesmo patamar em função de este
Relator não dispor de mais recursos.

Sobre a verba para as universidades, várias emendas foram pautadas e não conseguimos
atendê-las em função da disponibilidade de recursos que tínhamos como Relator-Setorial. No
entanto, alguns destaques foram apresentados.

Em função de acordos entre todas as bancadas, o nosso parecer é pela rejeição de todas
elas, porém com o compromisso junto aos Parlamentares que as apresentaram de fazer gestão
junto ao Relator-Geral, para que, dentro das possibilidades, esses destaques tenham prioridade de
atendimento em relação às outras emendas.

Este é o compromisso que tenho como Relator-Setorial: gestão, com afinco, junto ao Relator-
Geral para que aquelas emendas sejam ampliadas, pois não posso acatar nenhuma delas como
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Relator-Parcial. Sei que alguns Deputados estão descrentes desse afinco, mas podem ter certeza
absoluta disso.

Este aviso é para o Deputado João Grandão que não está confiante em mim, mas, repito,
podem ter absoluta certeza de que farei gestão junto ao Relator-Geral, e que esses destaques serão
observados depois no relatório final e, se não acrescidos no montante em que foram feitos, terão
algum acréscimo.

Esta é a minha intervenção, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado João

Grandão.
Na verdade, Deputado, estava encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Não é para discutir, Sr. Presidente, só para deixar

registrado para o Deputado Rosinha, quando fez menção de consultar o Relator-Geral, que sou um
dos que mais acredito nele, tanto é verdade que, ontem, ao terminar a leitura do relatório,
posicionei-me favorável ao magnífico relatório preparado por S.Exa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Gilmar

Machado, para encaminhar pela Liderança do PT.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, Nobre Deputado Dr. Rosinha,

podíamos fazer o debate dos destaques em separado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Nós fizemos um acordo de lideranças

e iremos rejeitar os destaques. V.Exa., como Líder do PT, vai como sempre honrar o acordo e,
depois, discutiremos os destaques no relatório geral.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  – Tudo bem.
Nobre Deputado Rosinha, só queria fazer duas solicitações de empenho a V.Exa. com

relação às universidades e às bolsas do CNPq, da CAPES, para que possamos apresentá-las na área
de ciência e tecnologia, porque não há condição de um país crescer e desenvolver se não houver
pesquisa. Precisamos desse trabalho. Os pesquisadores contam, tenho certeza, com a sensibilidade
de V.Exa. para que possamos tentar junto ao Relator-Geral melhorar um pouco aquilo que V.Exa.
já fez. Sei que V.Exa. já atendeu naquilo que foi possível, mas queremos fazer um último esforço
para que possamos ter essas bolsas atendidas.

Então,  temos dois compromissos: a questão das universidades e essa questão das bolsas.
Se V.Exa. quiser, depois, apresento o número dos destaques especiais para que possamos ser
atendidos. Muito obrigado.

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

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Informo a todos os Congressistas que foram
apresentados doze destaques nesse setorial e vamos nos ater a todos eles, podem ter certeza.

Agradeço a todos os Parlamentares que colaboraram e também a toda a assessoria, porque
sem eles não faríamos esse relatório ou demoraríamos quase um século para fazê-lo. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Encerrada a discussão, passamos ao
processo de votação do relatório do Deputado Dr. Rosinha, ressalvados os destaques.

Os que são favoráveis na Câmara dos Deputados, permaneçam  como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os que são favoráveis à aprovação do relatório da Área Temática VI, elaborado pelo

Deputado Dr. Rosinha, permaneçam  como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Nos termos do art. 13º da Resolução nº 1, anuncio a votação das obras com indícios de

irregularidades, apontadas pelo Relator Dr. Rosinha, ressalvados os destaques.
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Na representação da Câmara dos Deputados, os que são favoráveis ao parecer do Deputado
Dr. Rosinha referente a essas obras, permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado na Câmara dos Deputados.
No Senado Federal, os que são favoráveis ao parecer do Deputado Dr. Rosinha referente a

essas obras com indícios de irregularidade, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Aprovado, portanto, o Relatório e as obras com indícios de irregularidade, conforme

proposto pelo Relator, ressalvados os destaques.
Foram apresentados onze destaques.
Peço o parecer do Relator para os destaques.
Trata-se do Destaque nº 1, de autoria do Deputado Gilmar Machado, à Emenda nº 1 da

Comissão de Educação, Cultura e Desporto; do Destaque nº 2, de autoria do Senador Jonas
Pinheiro, à Emenda nº 41030001; do Destaque nº 3, de autoria do Deputado Pauderney Avelino, da
Bancada do Amazonas, à Emenda nº 71040012; do Destaque nº 4, de autoria também do
Deputado Pauderney Avelino, à Emenda nº 71040013, da Bancada do Amazonas; do Destaque nº
5, de autoria também do Deputado Pauderney Avelino, à Emenda nº 71040007, da Bancada do
Amazonas; do  Destaque nº 6, de autoria da Deputada Laura Carneiro, da Bancada do Rio de
Janeiro, à Emenda nº 71200016; do Destaque de autoria da Deputada Laura Carneiro da Bancada
do Rio de Janeiro à Emenda nº 71200018; do Destaque nº 8, de autoria do Senador Leomar
Quintanilha, da Bancada de Tocantins, à Emenda nº 71280011; do Destaque nº 9, de autoria do
Senador Antônio Carlos Valadares, da Bancada de Sergipe, à Emenda nº 001; do Destaque nº 10,
de autoria da Deputada Laura Carneiro, da Bancada da Região Sudeste, à Emenda nº 41040001; e
o último destaque, de autoria do Deputado Gilmar Machado, referente à Comissão de Ciência e
Tecnologia, à Emenda nº 50110005.

São esses os onze destaques.
Solicito ao Relator emitir parecer aos onze destaques.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, em função de

acordo feito entre todas as bancadas e lideranças, o nosso parecer é pela rejeição de todos eles e
com o compromisso de que, junto ao Relator-Geral, faremos gestão para que melhore as condições,
porque não tem como atender os destaques e emendas de maneira integral.

O parecer é pela rejeição de todos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Como foi acordado na reunião de

Líderes, e como está sendo o procedimento aqui nesta reunião, vamos votar em bloco os destaques,
com o parecer contrário do Relator, Dr. Rosinha.

Em votação na Câmara dos Deputados a rejeição em bloco dos destaques, conforme o
parecer do Deputado Dr. Rosinha.

Os que são favoráveis ao parecer do Deputado Dr. Rosinha permaneçam como estão.
(Pausa.)

Rejeitado na Câmara dos Deputados, não vai à votação no Senado Federal.
Quero registrar o voto contra da Deputada Laura Carneiro e agradecer ao Deputado Dr.

Rosinha, à assessoria que o auxiliou no trabalho.
Convido o Senador Antonio Carlos Júnior para que possamos iniciar a discussão da Área

Temática I, Poderes de Estado e Representação.
Esse relatório foi lido ontem pelo Senador Antonio Carlos Júnior e agora passamos à

discussão.
Está em discussão a matéria.
Antes da discussão, pergunto ao Senador Antonio Carlos Júnior se S.Exa. tem alguma

alteração em relação à proposta lida ontem. Se houver alguma alteração, passo a palavra ao
Senador para que proceda à leitura.

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.
Senadores,  fizemos uma alteração que vai ser distribuída como errata.
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Tendo em vista a nova sistemática de apreciação dos relatórios setoriais aprovada pela
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização na reunião de lideranças, realizada
no dia 3 de dezembro de 2002, após a entrega do relatório da Área Temática I, esta Relatoria
decidiu pela apresentação de errata, mediante a qual se propõe a alteração no atendimento de
algumas emendas coletivas já distribuídas.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, gostaria de receber cópia dessa
errata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Foi distribuída antecipadamente. Se
V.Exa. não recebeu, receberá agora. (Pausa.)

Estamos aguardando o Deputado Pedro Chaves tomar conhecimento em detalhe da errata.
(Pausa.)

Enquanto aguardamos a leitura detalhada do Deputado Pedro Chaves, pergunto ao Líder do
Governo se há acordo em torno de algum outro projeto das pautas a serem apreciadas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, restam para apreciação desta
Comissão os PLs nºs 26 e 33; os dois tratam do FUST.

O Deputado Jorge Bittar acaba de dizer-me que ainda não há acordo para a votação dessas
duas matérias. O PL nº 39, que trata de crédito em favor do Ministério da Cultura, também tem
uma obstrução do PDT.

Poderemos votar em seguida o 55, que é ELETROBRÁS; o 57, que é relatado pelo Deputado
Anivaldo Vale; o 66, que também é relatado pelo Deputado Anivaldo Vale; o 76, que é relatado pelo
Deputado Pauderney Avelino; e o 84, do Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

Então, poderemos votar ainda  nesta sessão os PLs nºs 55, 57, 66, 76 e 84. Os
requerimentos de inclusão na pauta estão sobre a mesa e os relatórios estão sendo distribuídos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado. Deputado
Pedro Chaves, V.Exa. já se encontra informado.
Não há mais inscritos.
Vou declarar encerrada a discussão.
Pergunto à assessoria se foram apresentados destaques.
Há algum destaque?
Existe destaque a ser informado pelo Deputado Pedro Chaves.
Havendo destaques, coloco em votação o relatório do Senador Antonio Carlos Júnior,

ressalvados os destaques; com a errata, ressalvado o destaque e ressalvadas as obras com
indicação de irregularidades graves.

Em votação na Câmara dos Deputados.
 Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal
 Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação o parecer do Relator referente às obras com indícios de irregularidades,

ressalvados os destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Solicito à Assessoria que forneça ao Relator os destaques, para que S.Exa. emita parecer.
Votaremos em bloco os destaques cujo parecer do Senador Antonio Carlos Júnior é pela

rejeição.
 Foram apresentados dezessete destaques. Vou passá-los à mão do Senador Antonio Carlos

Júnior na medida em que eu for lendo.
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Destaque nº 1, de autoria do Senador Romero Jucá. Recomposição de dotação de
cancelamento.

Destaque nº 2, de autoria do Senador Romero Jucá. Recomposição de dotação cancelada.
Destaque nº 3, de autoria do Senador Romero Jucá. Recomposição de dotação de

cancelamento.
Destaque nº 4, de autoria do Deputado João Herrmann Neto. Trata-se de inclusão de

aumento de dotação. Emenda nº 5020004.
Destaque nº 5, de autoria do Deputado Iberê Ferreira. Inclusão de aumento de dotação.

Emenda nº 60030002.
Destaque nº 6, de autoria do Deputado Pedro Chaves. Inclusão de aumento de dotação à

Emenda nº 50120002, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Destaque nº 7, de autoria do Deputado Pedro Chaves. Aumento de dotação à Emenda nº

60030004, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Destaque nº 8, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe a inclusão de aumento de

dotação à Emenda nº 0001, da Comissão Diretora do Senado Federal.
Destaque nº 9, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe recomposição de dotação

cancelada.
Destaque nº 10, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe aumento de dotação à

Emenda nº 02, da Comissão Diretora do Senado.
Destaque nº 11, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe aumento de dotação à

Emenda nº 03, da Comissão Diretora do Senado.
Não há Destaque nº 12. Houve um salto na numeração.
Destaque nº 1 3, de autoria do Senador Fernando Ribeiro, à Emenda nº 4 da Comissão

Diretora do Senado.
Destaque nº 14, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe recomposição de dotação

cancelada.
Destaque nº 15, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe destaque à Emenda nº 5,

da Comissão Diretora do Senado.
Destaque nº 16, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe recomposição de dotação

cancelada.
Destaque nº 17, de autoria do Senador Fernando Ribeiro. Propõe recomposição de dotação

cancelada.
Passo a palavra ao Relator, Senador Antonio Carlos Júnior, para proferir parecer sobre os

documentos que, um a um, acabo de ler — está registrado pela Taquigrafia. V.Exa. também poderá
dar o parecer de forma englobada.

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,
esses 16 destaques têm parecer contrário, conforme o acordo de Lideranças firmado no dia 3 deste
mês.

Defenderei alguns desses destaques meritórios perante o Relator-Geral. Mas, conforme o
acordo feito, o parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em votação, na Câmara dos
Deputados, o parecer do Senador Antonio Carlos Júnior, que é pela rejeição em bloco dos 16
destaques.

Os Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados por unanimidade na Câmara dos Deputados.
A matéria não vai ao Senado Federal.
Volto a perguntar ao Deputado Ricardo Barros, atual Líder do Governo na Comissão, se o

clima entre o atual e o futuro Governo voltou à normalidade, ou seja, se a temperatura baixou.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, já foram entregues à Mesa o PL nº

55 e o PL nº 57, que estão prontos para serem votados. Gostaria que iniciássemos a apreciação por
esses dois projetos de lei. Espero que os relatórios dos Projetos nº 66 ao 76 cheguem logo à Mesa,
pois, quanto a esses, temos acordo para votar.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

117

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, quanto ao Projeto nº 84 não há

acordo ainda. E, por isso, não vamos votá-lo hoje. Se ele for à votação, vamos pedir verificação.
Dessa forma, de antemão, peço a V.Exa. seja ele retirado da pauta, porque poderemos chegar a
acordo; caso contrário, vamos ter de parar até resolvermos essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Se for retirado da pauta de hoje, poderemos

começar a votar esses projetos...
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Se for retirado que projeto,

Deputado?
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – O de nº 84, Sr. Presidente. Se ele for retirado da
pauta, podemos começar a votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Deputado Gilmar Machado, pergunto
se o Aviso nº 54, referente às contas do Poder Executivo, pode ser votado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Se o item nº 84 for retirado da pauta de hoje,
podemos discutir. Não é acordo. Acordo é acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Antes, Deputado Gilmar Machado,
quero agradecer ao Senador Antonio Carlos Júnior, que teve de se retirar da sala neste momento,
pelo trabalho realizado na Comissão.

Deputado Gilmar Machado, ressalto a V.Exa. que eu não colocarei na pauta absolutamente
nada que não seja objeto de acordo, porque não quero derrubar a reunião. Não tenho certeza se,
havendo verificação, teremos quorum. Existe número, mas V.Exa. sabe a dificuldade de se proceder
a uma verificação de quorum.

Quero alertar a todos para o fato de que este Orçamento só será aprovado no prazo se ficar
muito claro que, por parte do atual Governo e sua base e do futuro Governo e sua base, há o desejo
de aprová-lo. Portanto, conspirar pelo entendimento de V.Exas. é a minha vontade, mas não o meu
dever. O meu dever é colocar os itens da pauta em votação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – O Orçamento nós já votamos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – O que tem de Orçamento hoje já foi eliminado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Sei. Portanto, eu só porei em votação

o que for objeto de acordo. Pergunto a V.Exa se há acordo em relação ao item nº 3, Aviso nº 54.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Não, quanto a esse, não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. não tem acordo em relação a

esse assunto?
Pergunto ao Deputado Giovanni Queiroz se mantém as objeções referentes ao item nº 6?

(Pausa.) S.Exa. mantém.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, trata-se do Ministério da Cultura,

não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Do Deputado Nilo Coelho, Ministério

da Cultura.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Esse povo não cumpre nada do Orçamento, não

merece consideração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Gilmar Machado não

quer votar o Projeto nº 84.
O Deputado Ricardo Barros tem dois requerimentos para inclusão na pauta. Vamos votá-los

em conjunto. Quanto ao PL nº 57, apenas a inclusão na pauta.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Estamos aguardando a cópia do relatório para votarmos. Nesse intervalo, quero, mais uma

vez, sugerir ao Líder do Governo e ao Partido dos Trabalhadores que discutam muito, porque, se as
conversas não evoluírem, creio que poderemos ter problemas. Está muito claro que há uma
divergência, e eu entendo a posição do Governo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, nós só votamos aqui matérias
acordadas por todos os partidos. Esse é o entendimento feito e não será rompido. Evidentemente,
quando os Parlamentares fazem restrição à votação de matérias, de forma diligente, procuro
explicar as razões do Governo para cada uma das objeções apresentadas. A questão é apenas essa.

Recebi agora, do Deputado Gilmar Machado, a relação de algumas cidades que, segundo
S.Exa. alega, estão prontas para receber o Bolsa Escola, mas não o estão recebendo. Comunico que
estou aguardando a informação do coordenador do programa Bolsa Escola, Dr. Floriano, sobre a
questão, apenas a título de esclarecimento, sem que isso necessariamente tenha de demover o
Deputado Gilmar Machado de sua posição de não querer votar. Cabe-me, na condição de Líder do
Governo, explicar a todos os Parlamentares que fazem restrições a projetos apresentados pelo
Governo as razões pelas quais são feitos os cancelamentos e as suplementações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Vamos aguardar as cópias dos dois
projetos.

Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Gostaria de consultar a Presidência, porque fomos

convocados para votações até no domingo e, hoje, concluímos a votação do quinto relatório.
Gostaria de saber se existem mais relatórios a serem distribuídos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Posso responder à questão suscitada
por V.Exa.

A convocação foi feita porque não tínhamos certeza se os trabalhos da Comissão fluiriam
com tanta tranqüilidade como ocorreu até agora. Com relação aos relatórios setoriais, estamos
cumprindo o cronograma. Segundo o último cronograma, nesta semana, concluímos tudo aquilo
que estava em condições de ser votado. Logo após a votação dos relatórios que estão sendo objeto
de discussão, suspenderemos os trabalhos e voltaremos a trabalhar na segunda-feira, às 16h.

Deputado Ricardo Barros, não há cópias disponíveis dos relatórios. Temos a opção de
suspender a reunião, se todos estiverem de acordo, por 15 minutos. Em seguida, voltaremos com a
cópia dos relatórios, para que todos possam estudá-los. Estamos falando apenas dos itens nºs 55 e
56. Portanto, vou suspender a reunião...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – São os de nºs 55 e 66, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) –  Certo: nºs 55 e 66.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  – Está bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Assim, dentro de 15 minutos...

Quanto ao FUST, pelo que entendi...
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Não há acordo para votar o FUST.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há acordo, então, vamos votar

apenas os itens nº 55 e 66.
Vamos suspender a reunião por 15 minutos.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não decidi, estou apenas propondo,

V.Exa. pode...
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Não, eu estou de acordo, em 15 minutos,

retornamos. Se o relatório do 57 estiver pronto, gostaria que o mesmo fosse apreciado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – O Deputado Gilmar Machado está de

acordo? O Deputado Giovanni Queiroz também concorda em suspender a reunião por 15 minutos?
(Pausa.)

Em 15 minutos voltaremos.
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(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro

reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização,
destinada à apreciação de matérias das Pautas nºs 31 e 32, em que constam relatórios setoriais
apresentados às áreas temáticas, da proposta orçamentária de 2003.

Em votação requerimento do Líder do Governo de inclusão na pauta do PL nº 66.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a inclusão na pauta.
Há acordo.
Passa-se à votação do relatório do Projeto de Lei nº 55, que “Abre ao Orçamento de

Investimento para 2002, em favor de diversas empresas do grupo ELETROBRÁS, crédito adicional
no valor de 339 milhões, 609 mil e 488 reais para os fins que especifica.”

 Relator: Deputado Pauderney Avelino, do PFL do Amazonas.
O Deputado não está presente. Peço ao Deputado Anivaldo Vale, Vice-Presidente da

Comissão que proceda à leitura do relatório do Deputado Pauderney Avelino.
Como o mesmo foi distribuído com antecedência, V.Exa. pode se ater à leitura do voto.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, a oportunidade de

fazer a leitura do relatório.
“Voto do Relator.
Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria

os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em
particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano
Plurianual 2000/2003 (Lei nº 9.989, de 21.07.2000), ou com sua
revisão (Lei nº 10.297, de 26.10.2001), e à sua conformidade com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício
de 2002 (Lei nº 10.266, de 24.7.2001).

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei nº 55, de 2002, Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder
Executivo.

Sala das sessões, 05 de dezembro de 2002.”
É o relatório do Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação o relatório do Deputado Pauderney Avelino ao PL nº 55, aqui proferido pelo

Deputado Anivaldo Vale.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passemos ao item seguinte.
Relatório sobre o PL nº 57/2002, do Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento de

Investimento para 2002, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito suplementar no
valor de 117 milhões e 570 mil reais, para os fins que especifica.”

Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Não foram apresentadas emendas.
O Relator é favorável, nos termos do projeto.
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Tem a palavra o Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 57/2002, que “Abre ao Orçamento de Investimento
para 2002, em favor de diversas empresas estatais federais, crédito suplementar no valor de 117
milhões e 570 mil reais, para os fins que especifica.

Voto.
Sobre o pleito em questão, verificamos que a proposição não fere quaisquer dispositivos

relativos à alocação de recursos e que seu detalhamento se acha realizado segundo os princípios de
boa técnica orçamentária, nada cabendo, portanto, opor à sua aprovação. Os cancelamentos são
viáveis, e os recursos de geração própria das empresas podem ter aplicação nas dotações do
Orçamento de Investimentos indicados nos quadros que acompanham o PL.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 57/2002, na forma proposta
pelo Poder Executivo.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão. (Pausa.)
Não há inscritos.
Está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que são favoráveis ao parecer do Deputado Anivaldo Vale permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passemos ao item seguinte.
Relatório sobre o PL nº 66/2002, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito

suplementar no valor de 4 milhões, 166 mil e 514 reais...” Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização sobre Projeto de Lei nº 66/2002, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de 4 milhões, 186 mil e
514 reais, para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.”

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

oferecido apresenta-se viável, pois verifica-se que, até a presente data, não houve qualquer
execução orçamentária da despesa na Atividade 0457 — Cobertura de Garantia Concedida pela
União no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Familiar, PRONAF (Lei nº 10.186/2001);
além disso, tanto o cancelamento ofertado como a ação suplementada são da mesma fonte de
recursos, no caso, recursos ordinários (Fonte 100).

Ressalte-se que, na ação suplementar, ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de
Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997), apenas 21,58% das dotações inicialmente consignadas no
orçamento federal foram executadas.

 Apesar disso, quanto aos aspectos legais, verificamos que a proposição não fere quaisquer
dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente no que se refere ao Plano Plurianual e à
Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, LDO/2002. Ressaltamos, por fim, que seu detalhamento se
acha realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 66/2002, do Congresso
Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Sr. Deputado Giovanni Queiroz.
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, o Deputado Anivaldo Vale foi
muito feliz em seu relatório. Veja as observações que S.Exa. faz: “Não houve qualquer execução
orçamentária de despesa na atividade 0457”, que é Cobertura de Garantia Concedida pela União no
âmbito do Programa de Agricultura Familiar, PRONAF. S.Exa. afirma que não houve execução. É o
Governo do faz-de-conta, e isso acontece na agricultura familiar. Depois, S.Exa. diz o seguinte:
“Ressalte-se que, na ação suplementar, ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de
Desestatização, apenas 21,58% das dotações foram utilizados”.

Tenho esse dado também. Até o dia 22 de novembro, só foram executados 21%. São 21
milhões. Gastaram apenas 4 milhões e querem mais 4 milhões, tirando do PRONAF.

Encaminho contra, antecipando a V.Exa. e ao Líder Ricardo Barros que o Congresso
Nacional não vota esse projeto. Não há consenso. Vou votar contra e vou obstruir a votação. Quase
que o deixamos passar. É um absurdo. Não podemos dar dinheiro a esse povo incompetente.
Temos de respeitar um pouco mais o trabalhador brasileiro.

Voto contra e vou obstruir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado Giovanni

Queiroz.
Tem a palavra o Sr. Relator, Deputado Anivaldo Vale, para suas considerações finais.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, tenho uma visão bem crítica desse

processo.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Já externada inclusive no seu relatório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Devemos destacar, Deputado Giovanni Queiroz, que

o atendimento à agricultura familiar deve continuar no próximo Governo, mesmo porque PRONAF e
PRONAFINHO foram bons projetos deste Governo. Em outras ocasiões, o PROAGRO garantiu o
crédito direto do produtor e se constituiu, em alguns Estados, verdadeira indústria de indenização
de projetos, principalmente no Nordeste e no Sul, como naquele caso da mandioca e outros.
Quando vejo que o Governo não utiliza o dinheiro para pagamento de ressarcimento de garantia
concedida pela União, considero um avanço, porque os próprios produtores foram eficientes e
pagaram suas operações.

Não foi preciso discutir sobre aquilo que emperra a máquina, a questão do risco. Às vezes, o
banco não aplica o dinheiro dos recursos do pequeno produtor, porque o risco da operação é dele;
quando o risco passa a ser da União — e vejo que não foi utilizado nenhum recurso para cobrir o
insucesso do produtor —, é sinal de que o produtor realmente evoluiu, trabalhou, honrou as
obrigações e, conseqüentemente, apesar de o Governo e a sociedade terem aberto esse canal para a
utilização de recursos, isso não foi necessário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Mas esse dinheiro não é para isso. O PRONAF —
Programa Nacional de Agricultura Familiar é um fomento, entra no financiamento do agricultor
assentado ou do agricultor familiar, independentemente de ser assentado, Deputado Anivaldo Vale.
Esse é o objetivo. Não é como o seguro de produção ou de safra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – É quase um seguro.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – É para estímulo à produção. É a minha

interpretação. Eles não utilizaram por incompetência — uma parte foi utilizada — não sei — talvez
de outra fonte. Sou contra, em função das razões aqui apresentadas.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Sr. Deputado João

Grandão. A matéria ainda está em discussão. Se V.Exa. quiser, pode usar a palavra para discutir.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Estava exatamente fazendo uma consulta, Sr.

Presidente. Quero discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra para discutir.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Com todo o respeito que tenho ao Deputado

Anivaldo, é lamentável o argumento de S.Exa., porque o agricultor não usou o dinheiro do
PRONAF.
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Discutimos hoje, Sr. Presidente, o assunto com a Direção do PRONAF. Discutimos o Projeto
de Lei nº 922 e a possibilidade de desburocratizarmos esse programa. A burocracia é tão grande,
que, às vezes, o agricultor fica impossibilitado de pegar dinheiro num programa como o PRONAF.
Evidentemente, são necessárias profundas alterações no PRONAF, ainda mais quando vemos
execução zero, no valor de 4 milhões, 186 mil e 514 reais. Quer dizer, alguma coisa está
acontecendo.

Hoje, a agricultura familiar passa por situação de penúria. Por exemplo, quem tem um
aviário ou cuida de uma pocilga está passando por situação de constrangimento. Não faz sentido,
Deputado Giovanni Queiroz, tirar dinheiro da agricultura familiar. Conversei com o Deputado
Gilmar Machado e lhe disse que não iria manifestar-me, uma vez que — foi dito por V.Exa. —
houve acordo para votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Recebi a comunicação de acordo do
Deputado Gilmar Machado e do Líder do Governo.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Está certo, Sr. Presidente. O Deputado Giovanni
Queiroz foi muito feliz em levantar esse problema. Temos de discutir novamente o assunto. Não
consegui entender por que tiraram dinheiro da agricultura familiar.

Sr. Presidente, recomendo a quem tem dúvida sobre como vive o agricultor familiar hoje que
vá visitar um assentamento. A agricultura familiar está inserida em um programa chamado
PRONAF, mas não tem nenhuma identificação legal. O agricultor fica exposto a um decreto de
1967, segundo o qual o dinheiro do PRONAF é considerado um crédito normal. Para receber, por
exemplo, o PRONAF B, 500 reais, o agricultor familiar tem de registrar o contrato em cartório e
pagar 125 reais. Como se faz um negócio desses?

Não estou falando na condição de membro da bancada do PT, mas na de membro da
Comissão de Agricultura e filho de agricultor familiar. Trabalhei na lavoura até os 20 anos de idade.
Meu pai, em função da penúria por que passa a agricultura familiar, teve de trabalhar, nos seus
últimos dias de vida, como guarda noturno. Não se valoriza a agricultura familiar neste País.

Quero manifestar o meu apoio ao Deputado Giovanni Queiroz. Vamos discutir essa questão
depois.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Quero comungar com o Deputado João Grandão no
que diz respeito à burocratização do crédito. Sou um particular defensor da modernização desse
processo. O Decreto-Lei nº 167, de fevereiro de 1967, que regulamenta, com algumas alterações, o
crédito rural no Brasil, leva o agente ou agência financeira ou quem fizer aplicação no crédito a
cumprir o que está escrito, a exigir certidão negativa, registro em cartório. Tudo isso vai onerar e
burocratizar o crédito.

Nós, Congressistas, estamos diante de uma excelente oportunidade para desburocratizar
isso a partir da revisão desse decreto. Caso contrário, não adianta vir com medidas paliativas,
porque, no seu cerne, o decreto exige a oneração e a burocratização. O pequeno produtor rural, se
verificarmos no contexto geral de apresentação de documentos, só para habilitar o crédito rural, vai
ter de apresentar entre dez e quinze documentos, o que vai corresponder, dependendo até do
capricho de alguns agentes, à oneração de 10%, 15%, 20% do custo da operação. Então, a
preocupação é oportuna e válida. Devemos ter coragem sobretudo de modernizar esse processo a
partir do Decreto-Lei nº 167, que vige há mais de trinta anos. Ele foi elaborado em outro contexto,
em época muito diferente da atual. Estamos na era da informática, da oportunidade e da economia
globalizada. Não dá mais para conviver com esse tipo de processo burocrático.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, pela ordem. Em função disso,
proponho que a votação desse projeto seja adiada para a próxima semana.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Ele já faz parte do acordo de Liderança.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – O acordo foi para entrar em pauta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – V.Exa. quer a suspensão da votação?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sim, Sr. Presidente.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

123

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Está suspensa a votação. Retiro a
matéria da pauta.

Com a palavra o Líder do Governo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, o Deputado Giovanni Queiroz já

havia solicitado que essa matéria não fosse votada pelo Congresso. Se não houver consenso para
aprová-la nesta Comissão, deixará de ser objeto de urgência hoje no Congresso. Apenas para
informar, o Relator do PL nº 76, Deputado Pauderney Avelino, já entregou seu relatório. Assim,
temos mais um projeto para votar. Se houver entendimento, votaremos esse projeto, e não seria
pedida urgência para a sessão do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Retiro de pauta o Projeto de Lei nº 66,
cujo acordo foi desfeito, na medida em que os Deputados desejam se aprofundar no relatório, muito
bem elaborado pelo Relator.

Votaremos agora o requerimento de inclusão de pauta, proposto pelo Líder do Governo para
o PL nº 76.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, deixo registrado que vamos votar

para inclusão na pauta. Não temos compromisso porque não vimos o relatório ainda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Em votação a inclusão na pauta do

PL nº 76.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados quem forem favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, enquanto aguardamos a

distribuição das cópias do relatório do Deputado Pauderney Avelino, quero fazer um esclarecimento
ao Deputado Gilmar Machado. S.Exa. me informou, ainda com referência ao PL 84, que não será
votado, que os cadastros para o Programa Bolsa Escola de Uberlândia, Campina Verde, Piaçu e
Santa Vitória estariam prontos, mas não estariam sendo pagos. Quero esclarecer ao Deputado
Gilmar Machado que falei com o Coordenador do Programa Bolsa Escola. Ele me disse que
realmente existem Municípios que ainda estão fazendo seu cadastramento. Estes só receberão o
beneficio a partir de janeiro, como está definido nas regras do programa, em função de os
cadastramentos do último trimestre só entrarem em efetividade a partir de janeiro do próximo ano.
De qualquer forma, requeri a ele um relatório substanciado da posição do Programa Bolsa Escola
nos Municípios e o entregarei na próxima reunião ao Deputado Gilmar Machado, no sentido de
esclarecermos a objeção feita.

Portanto, crianças que deveriam estar recebendo o Bolsa Escola em janeiro, devido ao
atraso, só receberam a partir de março, julho, agosto. Logo, restou um recurso que não pode ser
pago, porque não há retroatividade no benefício. Por isso houve o cancelamento e a transferência
desses recursos para o Programa Bolsa Cidadão.

O PL nº 84, relatado pelo Deputado Márcio Reinaldo, trata de orçamento de suplementação
para Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do
Trabalho e Emprego, além de créditos suplementares para outras áreas. É um crédito grande, de
420 milhões de reais, e estamos tratando aqui de uma objeção no Bolsa Escola, com crédito da
ordem de 44 milhões, por causa de um corte, sendo que 28 milhões foram destinados ao Bolsa
Cidadão.

 Sr. Presidente, apenas como esclarecimento ao Deputado Gilmar Machado, a Liderança do
Governo assume o compromisso de encaminhar até a próxima reunião desta Comissão, o relatório
sobre o cadastramento desses Municípios. Se houver outros Municípios, Deputado Gilmar
Machado, solicito a V.Exa. que me informe com a devida antecedência.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Já existem cópias do relatório do
Deputado Pauderney Avelino referente ao Projeto de Lei nº 76, de 2002, que “Abre ao Orçamento de
Investimento, para 2002, em favor de diversas empresas do grupo ELETROBRÁS, crédito
suplementar no valor de 416 milhões, 466 mil e 87 reais e reduz o orçamento de investimento das
mesmas empresas, no valor global de 767 milhões, 330 mil e 212 reais”.

Passamos a palavra ao Líder do PFL, Deputado Pauderney Avelino, para proceder à leitura
do seu relatório.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, Deputado José Carlos Aleluia,
neste momento em que V.Exa. me delega a Relatoria desse projeto de lei que abre crédito
suplementar ao setor elétrico, usurpo de V.Exa. a qualidade de maior conhecedor do sistema
elétrico nacional. É momentânea essa usurpação, porque a devolverei em seguida, após a leitura do
relatório

Trata-se de matéria extremamente relevante. Passo direto ao voto. Peço a V.Exa. e ao
Plenário que me poupem da leitura dos quadros, um tanto quanto excessivos, mas que estão à
disposição de todos para que se possa fazer a avaliação dos cancelamentos e acréscimos feitos.

Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos
constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua
compatibilidade com o Plano Plurianual 2000/2003 (Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000), ou com
sua revisão (Lei nº 10.297, de 26 de outubro de 2001), e à sua conformidade com as disposições da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2002 (Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001).

O Orçamento de Investimento está sendo suplementado em 416 milhões, 466 mil e 87 reais
e é objeto de cancelamento no total de 767 milhões, 330 mil e 212 reais. Como demonstrado no
Quadro II, à exceção da ELETROBRÁS, todas as outras estatais equilibram suplementação e
cancelamento. No caso da ELETROBRÁS, o cancelamento supera a suplementação em 350
milhões, 864 mil e 125 reais, o que se deve essencialmente à redução na dotação do subtítulo
“Implantação de Usina Termoelétrica em Macaé, Rio de Janeiro, com 500 megawatts de
capacidade”, no valor de 361 milhões, 576 mil e 992 reais. Aqui está o Quadro II que mostra os
cancelamentos.

Por meio do Ofício nº CE-PR – 1.00.368/02, firmado pelo Diretor-Presidente da
ELETRONORTE, encaminhou-se solicitação dos tetos orçamentários da ELETRONORTE e de suas
subsidiárias integrais, a Manaus Energia S/A e a BOVESA. Ambas as subsidiárias teriam
expectativa de realização orçamentária inferior ao teto fixado para 2002, em decorrência de
frustração orçamentária do corrente exercício. Ao mesmo tempo, a expectativa de realização
orçamentária da ELETRONORTE seria superior ao teto fixado para 2002, em função do alto nível de
realização do projeto Ampliação da Capacidade da Usina Hidrelétrica de Tucuruí — 2ª Etapa, de
4.245 megawatts para 8.370 megawatts —, no Estado do Pará”.

Para efetivar a adequação requerida, propôs-se remanejamento no âmbito das próprias
unidades orçamentárias abrangidas pelo PL nº 76, de 2002, em análise, explicitado na tabela que
se segue — peço vênia a V.Exas. para não lê-la.

Com base no ofício supracitado, apresenta-se a Emenda de Relator nº 00001, que propõe a
implementação dos acréscimos e cancelamento descritos na mesma tabela.

São rejeitadas as Emendas nºs 00001 e 00002, em razão da exigüidade de tempo até o
encerramento do presente exercício financeiro, para execução dos objetivos pretendidos pelas
emendas apresentadas, no que tange à execução física e orçamentária das obras contempladas.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 76, de 2002, CN, na
forma do substitutivo em anexo, com a aprovação da Emenda de Relator nº 00001.

Sr. Presidente, as Emendas nºs 00001 e 00002 são de minha autoria. Tomei a decisão de
não acatá-las em função da exigüidade, como descrito aqui. Em função também da não-execução
orçamentária, já objeto de protesto meu com a Diretoria da ELETRONORTE e com o Ministro de
Minas e Energia, quero deixar registrado nesta Comissão que os 18 milhões e 100 mil reais
remanejados da Manaus Energia para Tucuruí serão retornados no exercício de 2003, como
também já foi solicitado pela Presidência da ELETRONORTE. Esperamos retornar verba suficiente,
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para que possamos ir além dos 18 milhões e realizar obras que não foram iniciadas, em função da
falta de recursos.

Portanto, fica o registro de, ao retirar recursos, não só da Manaus Energia, mas também da
Boa Vista Energia, retorná-los em 2003 e, se possível, com acréscimos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado Pauderney
Avelino. A matéria está em discussão.

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Relator, Deputado Pauderney Avelino, apenas

uma explicação. Estamos realocando 416 milhões e cancelando 767 — V.Exa. bem frisou —, com
aproximadamente 360 milhões de excedente. Por que esse cancelamento a maior? Esses recursos
ficariam disponibilizados na empresa? Qual a explicação? Bastaria não executar, e o recurso
logicamente ficaria como superávit financeiro.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Deputado Giovanni Queiroz, pelo que se
depreende da mensagem enviada, esse cancelamento deve-se à frustração pela não-execução
orçamentária da Termoeléctrica de Macaé, no Rio de Janeiro. Esclarece ainda a exposição que a
redução do Orçamento de Investimento das estatais, demonstrada no Anexo II, que pedi vênia a
V.Exas. para não ler, decorre de revisão do programa de obras das respectivas empresas para 2002
e não compromete a performance de implantação plurianual dos respectivos projetos/atividades ora
reduzidos. Além disso, em atendimento à solicitação do Ministério de Minas e Energia, estaria
sendo proposto o cancelamento da ação “Implantação da Usina Termelétrica em Macaé, RJ, com
500 megawatts de capacidade”.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Deputado Pauderney Avelino, V.Exa. questiona
aqui os 18 milhões retirados da hidroelétrica no Amazonas. Retiraram também do Ceará, não é
verdade? Corrijo: Roraima.

Olha, são 360 milhões voando por aí. Eles tinham dinheiro previsto no Orçamento e não
poderiam ter tirado do Estado do Amazonas. Se eu fosse o Relator metia a caneta neles. Eu ia
brigar. Não sei por que estão cancelando esse recurso.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Deputado, quero deixar claro que já fiz um
protesto à Diretoria da empresa, que esteve nesta Comissão. Fiz questão de chamá-los aqui para
exatamente mostrar esses dados, na presença da nossa Consultoria, mas infelizmente não havia
mais tempo. Houve descaso na execução orçamentária — não resta dúvida que houve — e deixei
isso claro para eles. Porém haverá, no caso da Manaus Energia, compensação no Orçamento de
2003.

Em relação ao cancelamento de 360 milhões, a explicação a V.Exa. já foi dada.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Não precisava cancelar, mas tudo bem. Voto com

V.Exa. e somo meus protestos ao de V.Exa. pela não- execução orçamentária no Amazonas.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Lembro a V.Exa., Deputado Giovanni Queiroz,

que esse remanejamento se dará exatamente na segunda etapa da Usina de Tucuruí, no Estado de
V.Exa.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – É importante para o Brasil como um todo.
Bastaria que fossem remanejados os 360 milhões do cancelamento. Macaé não precisa tirar da
nossa região. A Região Norte precisa de recursos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) – A matéria continua em discussão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, quero ressaltar que designei o

Deputado Pauderney Avelino para tratar dessas questões porque S.Exa., com insistência, tem
demonstrado preocupação com a expansão da rede de abastecimento de energia no Norte do Brasil,
não só no Amazonas, e com a ELETRONORTE. Eu, que sou do Partido da Frente Liberal, e também
o Deputado Pauderney Avelino sabemos que a ELETRONORTE é uma das empresas que mais
justifica sua presença no Estado. Lembro que a eletrificação no Brasil foi feita com o braço forte do
Estado — Sul, Sudeste, um pouco no Nordeste, mas no Norte ainda há muito o que fazer.

Ao designar o Deputado Pauderney Avelino, quis homenageá-lo pelo que vem fazendo em
prol da eletrificação na Amazônia. S.Exa. está sempre presente. Portanto, quero aplaudir o seu
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relatório e dizer, com satisfação e tranqüilidade, que observei sua performance em favor do setor
elétrico na Região Norte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves ) – Com a palavra o Deputado Pauderney
Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, iria fazer as devidas
homenagens ao Deputado José Carlos Aleluia, Presidente desta Comissão, Líder e querido
companheiro que muito honra o Partido da Frente Liberal, quando da votação e aprovação do
projeto, por ter dado a este Parlamentar a oportunidade de ter executado esse trabalho em favor,
como bem disse S.Exa., da eletrificação da Região Norte.

Sistemas isolados como os nossos, no Amazonas, Acre e Roraima, precisam da atenção cada
vez maior do Poder Público. Parece que, por não ser um sistema interligado, fica esquecido como
sistema isolado.

Por isso estamos aqui. E vou pedir, cada vez mais, o apoio de V.Exa., seja na Presidência da
Comissão de Orçamento, seja no plenário, seja nas Comissões de que V.Exa. fizer parte na Câmara
dos Deputados, seja onde for, como especialista no assunto, Deputado que prima pelo
conhecimento e apóia incondicionalmente as causas da eletrificação do Norte do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não há mais inscritos.
Vou encerrar a discussão.
 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Antes de suspender a presente reunião, quero prestar as seguintes informações sobre os

relatórios setoriais.
Setor III: Fazenda e Desenvolvimento. Relator: Deputado Airton Cascavel. Está entregue e

disponível na Internet.
Setores V, Infra-Estrutura; VII, Saúde; IX, Integração Nacional e Meio Ambiente; X,

Planejamento e Desenvolvimento Urbano: conforme acordo de Liderança, o prazo de entrega é até
amanhã às 18h. Assim que for entregue, será disponibilizado na Internet. A distribuição será
segunda-feira pela manhã.

Suspendo a presente reunião e convoco sua continuação para a segunda-feira, dia 9, às
16h.

Muito obrigado a todos.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 31 e 32, em que
constam os relatórios setoriais apresentados às áreas temáticas da proposta orçamentária de 2003.

Prazo para abertura de emendas a Avisos do Congresso Nacional.
Informo aos membros que, conforme o estabelecido no art. 35, inciso VII, alínea “c” da

Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, está aberto o prazo de emendas para o seguinte
avisos:

— de 6 a 9 de dezembro (dois dias) para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto
de decreto legislativo referentes ao Aviso nº 92-061/2002-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”, cujo Relator é o Senador
Ronaldo Cunha Lima;

— de 9 a 10 de dezembro (dois dias) para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto
de decreto legislativo referente ao Aviso nº 092-070/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional relação das obras nas quais foram registrados indícios de irregularidades graves no
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decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercício de 2002”, cujo Relator é o Deputado
José Borba.

Expediente.
Correspondência interna recebida:
1) Expediente de 2 de dezembro, do Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Ramez

Tebet, em que ressalta a importância das emendas apresentadas pela Comissão Diretora do Senado
Federal à proposta orçamentária para 2003. Solicito que esse expediente seja encaminhado ao Sr.
Relator-Geral.

2) Ofício nº 84, de 3 de dezembro, do Presidente da Comissão de Legislação Participativa,
Deputado Enivaldo Ribeiro, em que solicita revisão de decisão acerca de emendas apresentadas à
proposta orçamentária para 2003, consideradas inadmissíveis pela Relatoria.

Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão, deferido pelo
Presidente:

1) Ofício nº 197, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência nos dias 26 de
novembro e 3 e 4 de dezembro.

Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 145, de 5 de dezembro, do Sr. Vice Procurador-Geral da República,

encaminhando informações sobre as obras do Ministério Público da União, conforme dispõe o art.
17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002. Cópia desse expediente foi encaminhada ao
Relator-Geral, Sr. Senador Sérgio Machado, em 9 de dezembro de 2002.

2) Ofício nº 266, de 5 de dezembro, do Ministério dos Transportes, encaminhando
esclarecimentos sobre a Decisão nº 449/2002-TCU-Plenário. Cópia desse expediente foi
encaminhada ao Relator-Geral, Sr. Senador Sérgio Machado, em 9 de dezembro de 2002.

3) Ofício nº 15.080, de 7 de dezembro, do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, em que encaminha informações para sanar diferenças orçamentárias
para conclusão de projetos do Poder Judiciário. Cópia deste expediente foi encaminhada ao Sr.
Relator-Geral, Senador Sérgio Machado, em 9 de dezembro de 2002.

Aviso/ SGS, de 27 de novembro, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Humberto Souto:

1) Aviso nº 3.339 (Decisão nº 1.600/2002): auditoria para avaliação da previsão de receita
incluída na proposta orçamentária para 2003.

Mensagens do Presidente da República encaminhando cópias de decretos de abertura de
créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, nos termos do parágrafo único do art. 41
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002:

1) Mensagens nºs 277 a 291, de 2002, do Congresso Nacional.
Informo que será encaminhada, oportunamente, nota técnica conjunta a ser elaborada pelas

Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme decisão da
questão de ordem aprovada na 7ª reunião ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 1999.

O próximo item da reunião seria a apreciação do relatório. Não fui informado sobre
existência de acordo. Solicito aos Líderes dos partidos que informem à Presidência os itens em
torno dos quais há acordo. Só pretendemos votar aqueles itens sobre os quais existe acordo.

Passamos à apreciação do relatório setorial apresentado à Área Temática III - Fazenda e
Desenvolvimento. (Pausa.)

Como o Relator-Setorial, Deputado Airton Cascavel, não se encontra presente, vamos
suspender a reunião por quinze minutos. Tão logo o Deputado retorne ao plenário, reiniciaremos os
trabalhos.

Está suspensa por quinze minutos a reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Declaro reiniciada a 20ª reunião ordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes das Pautas nºs 31 e 32, em que constam os relatórios setoriais apresentados
às áreas temáticas da proposta orçamentária para 2003.
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Relatório setorial apresentado à Área Temática III - Fazenda e Desenvolvimento. O Relator-
Setorial é o Deputado Airton Cascavel, do Bloco PDT/PPS, Roraima.

Concedo a palavra a S.Exa. para apresentação do parecer.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Obrigado, Sr. Presidente, por sua convocação

firme.
Relatório setorial de Área Temática III - Fazenda e Desenvolvimento.
Relatório.
Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, combinado

com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Presidente da
República, por meio da Mensagem nº 190, de 2002-CN (nº 764/2002, na origem), submete à
apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 60, de 2002-CN, que “Estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2003”.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, na forma estabelecida pelo art. 9º da Resolução nº 1, de 2001-CN, e de conformidade
com os parâmetros estabelecidos pelo parecer preliminar, coube-nos examinar, no âmbito da Área
Temática III - Fazenda e Desenvolvimento, a programação dos seguintes órgãos: Ministério da
Fazenda (Órgão 25000); Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Órgão
28000); Encargos Financeiros da União (Órgão 71000); Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios (Órgão 73000); Operações Oficiais de Crédito (Órgão 74000); Refinanciamento da Dívida
Pública Mobiliária Federal (Órgão 75000).

Na condução desta Relatoria, deparamo-nos com temas da maior relevância dentro do
debate dos grandes problemas nacionais. Nesse contexto, lidamos ao mesmo tempo com os lados
externos do nosso maior conflito, a locativa atual: como assegurar o atendimento mínimo das
demandas necessárias à retomada do crescimento e desenvolvimento econômico-social
assegurando a solvência e o cumprimento das obrigações da União?

Em função disso, antes de tratar das questões orçamentárias específicas, fizemos em nosso
relatório uma análise sucinta de alguns aspectos econômicos da dívida pública no Brasil e de como
isso se reflete no Orçamento.

Porém, como nossa principal preocupação foi buscar alternativas e caminhos que conduzam
o País à superação das atuais dificuldades, a verdadeira ênfase do trabalho desta Relatoria esteve
centrada em apontar e, na medida do possível, corrigir as distorções da proposta orçamentária para
2003. É esse o sentimento que permeou a análise das emendas apresentadas no âmbito desta área
temática e que nos fez dar especial atenção àquelas ações que julgamos mais efetivas na quebra do
ciclo vicioso atual, caracterizado por baixo crescimento e alto endividamento.

Análise da proposta orçamentária para 2003.
Na proposta orçamentária para 2003, a maior parte das despesas com o serviço da dívida

estão concentradas em unidades orçamentárias de competência desta área temática. Por isso,
dedicamos, em nosso relatório, alguns comentários sobre a problemática da dívida pública.

A dívida líquida do setor público atingiu, ao final de setembro, o patamar histórico de
885,19 bilhões de reais, o que corresponde a 63,9% do PIB.

O atual Governo costuma argumentar que os principais motivos para esse incremento foram
a assunção de passivos contingentes (os chamados "esqueletos") e as renegociações de dívidas
estaduais. Porém, em nossa visão, o principal fator a contribuir para esse quadro foi e continua
sendo a política monetária baseada em juros altos, associada ao baixo crescimento econômico dos
últimos anos.

Dentro da dívida do setor público, os valores relevantes para o fim de estimativa
orçamentária das despesas com juros e amortização referem-se ao estoque bruto da dívida da
União, com destaque para a dívida pública mobiliária federal.

Em termos de administração da dívida, o ideal é que ela fosse de longo prazo e prefixada,
mas as sucessivas crises vividas pelo País levou-nos a um quadro em que a maior parte da dívida
atualmente é composta de títulos pós-fixados (atrelados à variação cambial e à taxa SELIC) e com
vencimento no curto prazo. Isso implica maiores vencimentos da dívida já em 2003 e,



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

129

conseqüentemente, maiores despesas com juros, amortização e rolagem ao longo do próximo
exercício, distorcendo significativamente os valores totais da proposta em análise quando se
compara com o Orçamento de 2002.

Esses fatores são determinantes para a irregular distribuição das dotações desta área
temática, que concentra 89% dos recursos totais para juros e amortização e apenas 0,02% para
investimentos.

Excluindo as dotações para a dívida, na análise da proposta orçamentária para 2003, a
principal falha identificada diz respeito ao cumprimento do imperativo constitucional de redução
das desigualdades regionais. Segundo dados do IBGE, a Região Norte tem a segunda menor renda
per capita do País. Contudo, está sendo contemplada no PL com o menor volume de recursos, o que
contribui para agravar o quadro de desigualdades, prejudicando a busca da harmonia no pacto
federativo.

Apreciação das emendas.
Esta Relatoria se esforçou no sentido de acolher todas as emendas, inclusive promovendo os

ajustes de ordem técnica necessários. Com isso, obteve a seguinte distribuição de recursos
aprovados: emendas individuais, 12 milhões, 904 mil reais; emendas de bancadas, 63 milhões, 57
mil e 37 reais; emendas de Comissões, 20 milhões e 500 mil reais. Total aprovado, 96 milhões, 461
mil e 37 reais.

O critério para acolhimento das emendas individuais baseou-se na observância das
prescrições do parecer preliminar e no mérito de cada uma delas. Dada a impossibilidade de o
Relator conhecer a realidade e as necessidades específicas das localidades para as quais pretendem
os autores canalizar recursos, a demonstração do mérito ficou a cargo dos interessados.

No que se refere às demandas coletivas, na análise das emendas foram consideradas
características como a existência ou não de dotações na proposta, os valores históricos alocados às
ações e as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. No atendimento das
emendas de bancadas, considerou-se ainda a distribuição regional de recursos constantes na
proposta orçamentária para 2003, confrontada com o PIB per capita de cada região, buscando
minimizar as distorções identificadas.

Cancelamentos.
O parecer preliminar estabelece que as Relatorias Setoriais podem valer-se de

cancelamentos para o atendimento de emendas nos Grupos de Natureza de Despesa 4 e 5
(Investimentos e Inversões Financeiras) até o limite de 40% e 20%, respectivamente, podendo o
cancelamento em cada subtítulo incidir com qualquer percentual, desde que respeitado esse limite
global. Ao mesmo tempo, o PAPRE define um corte mínimo de 10% nas dotações para
investimentos de cada área temática.

Objetivando auxiliar a Relatoria-Geral no esforço de composição das fontes necessárias ao
atendimento das demandas, mas evitando cortes que inviabilizem a programação das unidades
orçamentárias que compõem nossa área temática, adotamos cancelamentos pontuais nas dotações
para investimentos que somam cerca de 15% do valor passível de remanejamento.

O cancelamento na reserva de contingência SUFRAMA, no valor de 15,2 milhões de reais,
objetivou a liberação de recursos para o atendimento de emendas. Cabe frisar, porém, que valor
idêntico de despesas não financeiras foi transferido para contingência de outras unidades,
garantindo, no que compete a esse setor, a preservação da meta de superávit primário exigida pela
LDO de 2003.

Por fim, cumpre esclarecer que os cancelamentos em dotações classificadas no GND 3
(outras despesas correntes), num montante de 3,8 milhões de reais, tiveram como único objetivo
promover ajustes na programação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior.

Emendas de Relator.
Em conformidade com o disposto no item 2.II do PAPRE, apresentamos sete emendas de

Relator, visando essencialmente viabilizar os cancelamentos necessários ao atendimento de
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emendas e promover ajustes na programação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.

Recomendações à Relatoria-Geral.
Encontra-se em processo de análise a solicitação de revisão das receitas próprias

arrecadadas pela Unidade Orçamentária 28233 – SUFRAMA, no valor de 22 milhões de reais. Caso
se conclua pela pertinência da demanda, recomendamos que o referido acréscimo seja distribuído
em ações da unidade, conforme indicação constante de nosso relatório.

No que se refere aos recursos do FUNDAF, sugerimos que se verifique a necessidade de
revisão de suas receitas, em especial a Fonte 132 - Juros de Mora da Receita Administrada pela
SRF/MF, uma vez que esses valores também podem estar defasados, em função das novas
previsões de inflação. Recomendamos que as receitas adicionais sejam utilizadas na recomposição
de cortes efetuados em investimentos da referida unidade.

Voto do Relator.
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 60, de 2002-CN, encaminhado por intermédio da

Mensagem nº 190, de 2002-CN (nº 764/2002, na origem), relativamente às unidades orçamentárias
afetas à Área Temática III - Fazenda e Desenvolvimento, com as alterações decorrentes das
emendas aprovadas.

Era isso, Sr. Presidente, que tinha a relatar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Está iniciada a discussão, bem como o

prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término do debate.
Concedo a palavra ao Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, cumprimento o

Deputado Airton Cascavel pela objetividade do relatório, apontando, como questão de maior
relevância, a dívida pública brasileira.

Penso que a razão maior da existência desta Comissão é fazermos um debate sobre essas
questões — muitas vezes mais valorizadas do ponto de vista eminentemente numérico —, dando a
elas um enfoque político. O Brasil precisa registrar, também através desta Comissão e
especialmente neste momento, que esses oito anos de governo neoliberal, que terminará em 31 de
dezembro, causaram prejuízo à credibilidade do País tanto aqui dentro, como lá fora, algo que
considero muito grave.

Em primeiro lugar, não se fez nenhum investimento na indústria brasileira. Nos últimos oito
anos, o que se fez foi, na verdade, a desestatização, o desmonte do Estado brasileiro, e de forma
açodada. Atualmente, estamos amargando uma dura realidade. Somos 175 milhões de brasileiros,
e é preciso fazer a distribuição de renda e pelo menos amenizar a fome do povo, com condições de
dar o mínimo de segurança ao conjunto da sociedade brasileira.

A situação do País após esses últimos oito anos é muito difícil. Pelos números apresentados
pelo próprio Banco Central, em 1994, quando o Governo assumiu o poder, a dívida pública era de
153 bilhões, 420 milhões. Hoje, é de 885 bilhões, e o País está sucateado, desestatizado. Nossos
problemas só aumentaram de lá para cá. Nossa imagem lá fora, do ponto de vista institucional,
político e moral não é boa, dada a série de problemas que tivemos nos últimos oito anos, causados
pelo desgoverno que tivemos.

Então, como atual coordenador da bancada do PT, quero registrar meu repúdio à política
implementada de aceitar, sem nenhum exame, sem reconhecimento à grandeza e à riqueza do
Brasil, sem qualquer reconhecimento à força do povo brasileiro, as políticas que nos foram
impostas pelo receituário do Fundo Monetário Internacional, especialmente a política de juros
altos, que resultou no desmonte do País e jogou a dívida no patamar em que está hoje. Vemos,
como está no relatório, que 89% da previsão orçamentária deste ano é para amortização da dívida,
enquanto para investimentos está previsto apenas 0,02%.

Luiz Inácio Lula da Silva, hoje a esperança maior deste País, tem um desafio imenso a
vencer.

Penso que esta é uma das áreas mais relevantes de todo o debate orçamentário, um desafio
imenso. Neste momento, precisamos contar com o mínimo de paciência da sociedade brasileira. Ao
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mesmo tempo, não podemos deixar de registrar, com veemência, deste microfone, Sr. Presidente, o
que houve de desmando, de ausência de providências, de erro por parte deste Governo, que ocupa
o poder há oito anos e não teve a sensibilidade de utilizar a força do povo brasileiro e cumprir a
missão, a ele dada pelo voto legítimo, de colocar este País nos trilhos em vez de levá-lo à situação
que hoje vivemos.

Eu espero que Lula, ao assumir a Presidência da República, reconstrua uma imagem digna
da soberania deste País lá fora. É bom que já estejamos sendo reconhecidos pela liderança no
exterior de Luiz Inácio Lula da Silva, que, nesses dias, estará conversando com o FMI. Espero
também que o que já foi divulgado pela imprensa não seja só balela, que se efetive pela força que
Lula tem, que é a força deste País, de nosso povo, para que voltemos a negociar com dignidade e
não mais permitindo que o receituário do FMI seja adotado aqui de qualquer maneira, não
permitindo que o Brasil dê comida ao seu povo. Espero que o País possa fomentar suas indústrias,
acarretando o crescimento da média, grande e microempresa, ao contrário do hoje ocorre, quando
não gera emprego e renda para o povo, mergulhando-o na violência.

Portanto, Sr. Presidente, registro mais uma vez ne sta oportunidade minha indignação com a
dívida, que não engolimos, não aceitamos, que a cada ano que passa se agrava, pela incompetência
e pela falta de sentimento de soberania nacional que o governo tucano implantou neste País.

Cumprimento o Relator pelo relatório, no qual, de forma objetiva e sintética, retrata o
descalabro que, lamentavelmente, foi implantado nesses últimos anos. Temos um trabalho de
reconstrução à nossa frente. Apelo tanto aos Deputados, quanto aos Senadores desta Comissão
para que auxiliem o Brasil e, ao mesmo tempo, peço ao povo brasileiro que tenha o mínimo de
paciência, para que possamos voltar a fazer o País funcionar com o equilíbrio necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não há mais inscritos. Com a palavra o Deputado Airton Cascavel.
O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Nobre Deputado João Magno, gostaria de

endossar suas palavras. Ao analisar, talvez pela primeira vez com profundidade, a dívida pública
brasileira, os juros e os investimentos neste País, tive acesso a números que estarrecem qualquer
cidadão brasileiro com senso comum não apurado na questão econômica, como eu.

Por exemplo, é inadmissível pagar, no ano de 2003, 93,6 bilhões de juros. E, mesmo
pagando esses 93 bilhões, a dívida pública brasileira crescerá em 140 bilhões. Ou seja, o aumento
da dívida pública brasileira no ano de 2003 será de 230 bilhões. Pagaremos 93 bilhões para nada e
aumentaremos a dívida em mais 140 bilhões. Quando analisamos os números relativos a
investimentos, como V.Exa. bem notou, eles são de 0,02%.

Enquanto isso, esta Comissão e seus Parlamentares, com o maior interesse nacional,
discutem como buscar 5 bilhões para combater a fome no País, 5 bilhões que vão beneficiar 50
milhões de brasileiros. A nossa dívida aumenta em 230 bilhões, e, para essa despesa, logicamente,
há as garantias constitucionais, que a incorporam na peça orçamentária. Por outro lado, não
encontramos recursos. O Relator esforça-se para encontrar recursos para um aumento ínfimo de
40 reais no salário mínimo, que beneficiará 18 milhões de brasileiros. Quer dizer, são números que
causam indignação.

Analisamos aquilo que chamo de peça de ficção, voltada exclusivamente para atender à
ciranda financeira, aos juros que colocam o País em dificuldades, dificuldades que o Presidente
Lula logo enfrentará. Enquanto nas campanhas todos os candidatos apresentavam a proposta de
alongamento da dívida, o Presidente Lula vai deparar-se com o encurtamento do vencimento da
dívida já em 2003, inversamente àquilo que todos os candidatos pregavam antes das eleições.
Como dizia o meu candidato a Presidente, Ciro Gomes, só há uma saída, o alongamento da dívida.
Ao contrário disso, o que aconteceu foi a antecipação do pagamento para 2003.

Sr. Presidente, em nome do meu partido, o PPS, e também em nome do PDT, que represento
na Relatoria Setorial, pelos motivos elencados dedicamos atenção especial em nosso relatório a essa
dívida pública perversa e ingrata para todo o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Não há mais inscritos. Não foram
apresentados destaques.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Em votação o parecer do Relator-Setorial na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o parecer do Relator-Setorial na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Agradecemos ao Deputado Airton Cascavel a dedicação ao relatório.
Área Temática V - Infra-Estrutura. O Relator-Setorial é o Deputado Santos Filho, do PFL do

Paraná.
Com a palavra o Deputado Santos Filho, para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tendo em

vista que o relatório é um pouco longo, vou ler apenas uma parte, de forma sucinta, já que foi
publicado e distribuído.

Relatório setorial sobre o Projeto de Lei nº 60, de 2002, do Congresso Nacional, que "estima
a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2003", referente às unidades
orçamentárias que integram os Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das
Comunicações.

Relatório.
Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, combinado

com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Presidente da
República, por meio da Mensagem nº 190, de 2002, do Congresso Nacional, submete à apreciação
do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 60, de 2002, que "estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2003".

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, na forma estabelecida pelo art. 9º da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional,
e de conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo parecer preliminar, coube-nos examinar,
no âmbito da Área Temática V - Infra-Estrutura, a programação das unidades orçamentárias
pertencentes aos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, bem como
de seus órgãos, entidades e fundos.

Ciente de que os recursos que a União utiliza vêm, direta ou indiretamente, do setor
produtivo deste magnífico País, entendemos a importância de dotar e manter nossa economia com
as bases necessárias para o seu desenvolvimento. Uma infra-estrutura bem estruturada e eficiente
será, certamente, fonte vital de desenvolvimento econômico e social. É por isso que tive especial
satisfação em relatar esta matéria no âmbito do Orçamento da União.

A - Proposta do Poder Executivo e Execução Orçamentária Recente.
A.1 - Introdução.
O total de recursos que constam da proposta orçamentária para 2003 do setor de infra-

estrutura é de 34.968 milhões. Contudo, o montante efetivamente disponível para aplicação monta
a 30.634 milhões, pois há que se descontar 4.334 milhões que foram alocados na reserva de
contingência e que, a priori, não poderiam ser utilizados, sob pena de afetar o resultado primário
exigido pela LDO 2003. Do total aplicado no setor, 9.475 milhões estão nos orçamentos fiscal e da
seguridade e 21.158 milhões estão no orçamento de investimentos das empresas estatais que não
compõem o orçamento fiscal.

Cumpre ressaltar que os recursos constantes das reservas de contingência poderiam ser
utilizados para a aprovação de emendas parlamentares, não fosse o fato de tais reservas estarem
computadas no cálculo do superávit fiscal determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2003. No caso de utilização de tais reservas, haveria necessidade de complementação dos recursos
para compor o superávit fiscal, ou seja, aumento nas despesas não financeiras, sob pena de o
resultado fiscal implícito na proposta ficar abaixo do necessário. Por isso, mantivemos
integralmente tais reservas.
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B - Das Emendas Individuais e Coletivas.
Apesar de não se ter verificado um grande número de emendas apresentadas para esta área,

os valores solicitados são muito expressivos, conforme ilustrado no quadro da pág. 13. Foi
apresentado um total de 167 emendas, sendo 110 emendas coletivas e 57 emendas individuais.

Emendas na área da infra-estrutura.
As emendas de bancada estadual foram 96, no valor de 8 bilhões, 619 milhões, 768 mil e

102 reais, as de bancada regional, foram três, no valor de 310 milhões de reais, as de Comissão
Permanente foram 11, no valor de 1 bilhão e 708 milhões de reais, as emendas de Parlamentares
foram 57, no valor de 9 milhões, 576 mil reais, perfazendo um total de 167 emendas, no valor de 10
bilhões, 647 milhões, 344 mil e 102 reais.

As emendas coletivas apresentadas à Área Temática Infra-Estrutura, no total de 110,
perfazem proposições no valor de 10 bilhões e 637 milhões de reais. São 96 emendas de bancadas
estaduais, no valor de 8 bilhões e 619 milhões de reais, três emendas de bancada regional, no valor
de 310 milhões de reais, e 11 emendas de Comissões Permanentes das Casas do Congresso
Nacional, num total de 1 bilhão, 708 milhões de reais. Foram apresentadas 57 emendas
individuais, perfazendo um total de 9 milhões e 600 mil reais.

Na distribuição por órgão, verifica-se que o Ministério dos Transportes foi objeto de 151
emendas, enquanto o Ministério de Minas e Energia, de 9 emendas, e o Ministério das
Comunicações, de 7 emendas.

Após apresentadas a essa área as Emendas nºs 50240001, 35740004 e 16220003 foram
transferidas para órgãos de outras áreas a pedido dos autores, e, por questões de ordem técnica,
foram transferidas de ofício por esta Relatoria mais duas emendas, conforme descrito no item C.1.

C - Da Atuação da Relatoria Setorial.
C.1 - Da Atuação da Relatoria Setorial no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
A escassez de recursos para viabilizar a inclusão no Orçamento das emendas apresentadas

não é assunto novo nesta Comissão, nem a ser esgotado, visto que as possibilidades sempre serão
limitadas. Contudo, os recursos disponíveis este ano foram particularmente restritos e obrigaram
esta Relatoria a promover alocações em níveis bem menores do que reconhece necessárias.

Diante de tais restrições e visando à alocação de recursos mais eficiente possível,
procuramos ouvir os autores das emendas coletivas, visando determinar entre elas as mais
prioritárias, visto que não se poderia atender a todas em níveis ideais. Além disso, foi também
diretriz desta Relatoria a priorização de obras que têm perspectiva de retorno econômico e social
mais favorável, especialmente quanto às obras que estão em fase de conclusão, visto que, enquanto
não concluídas, não apresentam ganho econômico para a população, pois entendemos que cada
valioso real que o contribuinte paga deve ser aplicado da melhor forma possível em benefício dele,
contribuinte.

A área de transporte é, sem dúvida, uma das que mais carece de investimentos. Isso se
reflete visivelmente no volume de emendas coletivas que são apresentadas para o Ministério dos
Transportes. O atendimento das emendas aos subtítulos relativos à área de transportes levou em
conta, dependendo do tipo de realização, a extensão da malha rodoviária pavimentada e não
pavimentada, a trafegabilidade  das rodovias, a necessidade de restauração, a necessidade de
eliminação de pontos críticos, as prioridades expressas por intermédio das emendas coletivas, a
existência de obras em andamento, especialmente aquelas em condições de conclusão em 2003, e,
ainda, o custo, por quilômetro, de cada intervenção.

No decorrer da análise das emendas apresentadas, concluímos que duas delas deveriam ser
repassadas para outros setores, pois melhor se enquadrariam na programação de trabalho de
unidades pertencentes àquelas áreas. Foram transferidas as Emendas nº 19420013, de autoria do
nobre Deputado Sérgio Miranda, para o Ministério da Agricultura, e nº 23200003, de autoria do
nobre Deputado Luiz Otávio, para o Ministério do Esporte e Turismo.

C.2 - Da Atuação da Relatoria no Orçamento de Investimento.
No orçamento de investimento das empresas estatais, as demandas seguem a tendência de

exercícios anteriores, sendo poucas as alterações propostas. As pequenas alterações resultaram
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essencialmente no acréscimo em investimento nas Companhias Docas, por intermédio de emendas
coletivas, mediante um aumento da participação acionária da União.

Foram apresentadas duas emendas, com a finalidade de aumento de capital da União em
Companhias Docas: a Emenda nº 71090011, da bancada do Espírito Santo, para a CODESA, e a
Emenda nº 71250018, da bancada de São Paulo, para a CODESP.

C.3 - Das Fontes Utilizadas para Aprovação de Emendas.
As tarefas de planificação e orçamentação pressupõem o árduo trabalho de promover

escolhas entre alternativas, selecionando-se determinadas ações em detrimento de outras, já que
não há recurso para atender a tudo que se pretende. Dentro dessa realidade econômica implacável,
esta Relatoria se viu diante da necessidade de promover reduções na programação de algumas
ações, dentro da possibilidade de remanejamento que lhe cabia, de acordo com a legislação.

Assim, considerando o papel predominantemente realocativo que cabe ao Poder Legislativo
no processo orçamentário, foram cancelados recursos da ordem de 20% dos investimentos (GND 4)
dos órgãos do setor, com vistas ao remanejamento para atendimento, ainda que parcial, das
prioridades apontadas pela sociedade por meio das emendas parlamentares. Tais remanejamentos
tiveram amparo nos subitens 12 e 13 da parte B do parecer preliminar, que facultam às Relatorias
Setoriais a realização de cancelamentos para fim de remanejamento de recursos.

Parte dos pleitos foram atendidos por recursos provenientes de reestimativa da receita, de
acordo com relatório do Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária aprovado por esta Comissão
e repassado nos termos dos itens 27 e 28 do parecer preliminar.

C.4 - Obras com Indícios de Irregularidades Graves Apontadas pelo Tribunal de Contas da
União.

O art. 86 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002 — LDO/2003 dispõe:
 “Art. 86. O projeto e a lei orçamentária anual poderão

contemplar subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de
irregularidades graves informados pelo Tribunal de Contas da União,
permanecendo a execução orçamentária, física e financeira dos
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados
os indícios, condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão
ou entidade responsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, nos termos do § 6º
deste artigo”.

Em consonância com esse mandamento, o parecer preliminar estabeleceu regras a serem
observadas pelos Relatores-Setoriais pertinentes às obras com indícios de irregularidades graves
apontadas pelo TCU.

Assim, em atendimento ao item 18.2 da parte B do parecer preliminar, elaborou-se a tabela
anexa a este relatório, que discrimina as obras mantidas na programação concernente a esta área
temática, que apresentam os indícios de irregularidades graves mencionados no art. 86 acima.
Conforme determinado no item 18.2 da parte B do parecer preliminar, consta da citada tabela a
indicação das etapas, dos subtrechos ou das parcelas e seus respectivos contratos ou convênios,
conforme o caso, nos quais foram identificados os mencionados indícios pelo TCU.

Mais uma vez, a proposta orçamentária inovou na classificação dos recursos destinados a
obras com suspeita de irregularidade. Na proposta orçamentária para 2003, o Poder Executivo
alocou recursos em dotações específicas para cada projeto sob suspeição, com título que identifica
a ação, mas com o termo “Recursos para Retomada de Execução de Obras e Serviços” no início do
título. Na proposta anterior, para 2002, a sistemática fora de alocar tais recursos em uma dotação
genérica, que englobava a totalidade dos recursos suspensos da unidade orçamentária. Naquela
ocasião, os recursos de cada projeto eram definidos por uma tabela que foi encaminhada em anexo
da mensagem que identificava o montante de recursos que o Poder Executivo pretendia alocar em
cada um deles.

A nova sistemática, em que a proposta identifica os recursos destinados para cada obra,
facilita a compreensão e confere maior transparência às informações. Tal procedimento acompanha
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determinação do Comitê de Avaliação das Informações Enviadas pelo TCU, que avaliou a proposta
orçamentária de 2002, cujo relatório recomendou que se especificasse “a destinação dos recursos
genericamente alocados às obras com irregularidades, no projeto oriundo do Poder Executivo, por
meio da elaboração de emendas pelas Relatorias Setoriais”. Procedendo no mesmo sentido, o Poder
Executivo evita que se tenham de promover emendamentos que teriam a finalidade de apenas
confirmar a alocação dos recursos nas execuções que o Executivo propunha.

Contudo, a classificação dos subtítulos relacionados a tais obras em uma nova ação (0195 -
Recursos para Retomada de Obras e Serviços) provoca dificuldades de aprovação da série histórica
dos projetos, porquanto elimina a possibilidade de qualquer usuário efetuar levantamento da série
histórica utilizando-se diretamente das bases de dados disponíveis.

Consoante o art. 13 da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, ficam indicada s,
para votação em separado, as emendas que propõem acréscimos em dotações relativas a obras com
indícios de irregularidades, cujos números são: 71020008, 71090011, 71090013, 71090014,
71090015, 71150001, 71150005, 71190008, 71230013, 71220002, 71220003, 71250018.

C.5 - Emendas de Relator.
Em relação à elaboração de emenda de Relator, esta Relatoria teve a preocupação de

respeitar todos os mandamentos constantes na legislação pertinente, em especial as vedações
constantes do art. 27 da Resolução nº 1, de 2001, e do parecer preliminar. Procuramos, portanto,
limitar a elaboração de emenda de Relator aos casos estritamente necessários à adequação da
programação das unidades à legislação pertinente e às suas necessidades essenciais.

Foram efetuadas as Emendas de Relator nº 80050001 a nº 80050025, com base na
legislação citada no parágrafo anterior, para correções de erros, omissões e inadequações de ordem
constitucional, legal ou técnica verificadas no projeto de lei.

II - Voto.
Diante do exposto, somos pela aprovação da parte do Projeto de Lei nº 60, de 2002, do

Congresso Nacional, relativa aos orçamentos das unidades orçamentárias especificadas neste
relatório, nos termos da proposta do Poder Executivo, com as alterações aprovadas por esta
Relatoria, constantes das relações anexas.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Está iniciada a discussão, bem como o

prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término deste debate.
Com a palavra o Deputado Edir Oliveira.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao tempo em que

parabenizo o Relator, Deputado Santos Filho, e a assessoria técnica pelo trabalho apresentado,
pela verdadeira colcha de retalhos que conseguiram formar com os esfarrapados panos obtidos
neste Orçamento para 2003 para a área de infra-estrutura, especialmente para o transporte, não
posso deixar de registrar nossa preocupação. Se analisarmos os dados do Orçamento da União
para a área de transportes, vamos verificar, por exemplo, que, o meu Estado, o Rio Grande do Sul,
integrante do corredor MERCOSUL, teve, no Orçamento para 2001, 406 milhões em programação,
no Orçamento para 2002, 512 milhões e, no Orçamento para 2003, uma queda para 177 milhões
de reais. Num exercício em que deveríamos desdobrar-nos para triplicar os recursos para a malha
rodoviária nacional, diminuímos a dotação para menos da metade da anterior.

Esta Casa está rendendo-se ao não usar sua prerrogativa de regulamentar a CIDE, um
projeto que tramita e não é relatado na Comissão não sei por quê. Não sei por que essa matéria fica
engavetada, sem andamento. Estamos na iminência de confirmar mais um calote tributário, o de se
criar uma contribuição que teria como finalidade gerar recursos para recuperação e ampliação da
malha rodoviária. O cidadão, já sobrecarregado de tributos e taxas, fica sujeito a mais uma
obrigação e, quando reclama, tem de ouvir que pagará um percentualzinho só a mais, para
economizar muito em pneus, em amortecedores, em rodas, em fretes, em vidas humanas. E todo
mundo fica feliz. Não, todo mundo, mais uma vez, é enganado, porque o recurso angariado vai
servir para finalidades que não o investimento originalmente pretendido.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

136

Era esse o protesto que eu queria registrar. Por que consentimos, tão mansamente, que
adormeça nesta Casa projeto de lei que pode beneficiar nossa população? Vamos digladiar-nos de
hoje até a semana que vem com as bancadas de todos os Estados, para ver quem consegue mais
recursos — já são quase nada —, porque, para destinar mais recursos ao Rio Grande do Sul,
vamos ter que tirar de algum outro Estado, e, enquanto isso, adormecem na gaveta 4,5 bilhões de
reais, que poderiam ser distribuídos entre os pleitos apresentados pelos Estados.

Era esse o meu protesto, Sr. Presidente, Sr. Relator, o protesto de alguém que não aceita
recursos tão minguados para o setor de transportes, para a infra-estrutura do País, enquanto
adormece nesta Casa a possibilidade da redenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Sr. Relator, Deputado
Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Edir Oliveira, V.Exa. foi um dos
Parlamentares, na qualidade de coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, com quem
conversamos. V.Exa. esteve em meu gabinete e registrou os pleitos do seu Estado, mas,
infelizmente, não pudemos atendê-lo no mínimo que seria necessário. O Rio Grande do Sul está
entre os cinco Estados de maior malha rodoviária do País.

O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Temos 10% da malha rodoviária, e, se me permite
uma observação, meu caro Relator, desconsideradas as rodovias estadualizadas, em que hoje se
paga pedágio, desconsiderada a freeway de 96 quilômetros que liga Porto Alegre ao litoral,
desconsiderado o trecho em obra, apenas o trecho em obra, da rodovia que liga Canoas a Tabaí,
V.Exa. verificará que, no restante das rodovias federais do Estado do Rio Grande do Sul, não há 2
quilômetros sucessivos de asfalto regular e com margem de segurança. O que existe hoje nas
rodovias federais do Estado do Rio Grande do Sul é buraco dentro de buraco. Como se diz por lá,
buraco no acostamento esperando a vez de entrar na pista para dar o seu recado, para tirar vidas
humanas e danificar automóveis e caminhões que lá circulam.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Eu entendo sua insatisfação, nobre Deputado Edir
Oliveira, mas, infelizmente, o Orçamento deste ano foi terrível para todo o setor de infra-estrutura,
principalmente para a área de transportes. A malha rodoviária federal praticamente acabou. Os
recursos que seriam necessários e que todos esperávamos eram os da CIDE.

A Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados fez um trabalho espetacular, difícil,
que custou sacrifícios muito grandes, principalmente para o Relator, o nobre Deputado Eliseu
Resende. E o que aconteceu? O Ministério do Planejamento, ou o Governo, desvirtuou totalmente a
aplicação dos recursos da CIDE, que o Congresso havia aprovado com destinação específica. E,
pelo contrário, este ano não veio um centavo de recurso do Tesouro Nacional para a área de
transporte e infra-estrutura. Alocaram apenas os recursos que viriam da CIDE, e em menor
quantidade do que no ano passado. Este ano vieram apenas um bilhão, quatrocentos e poucos
milhões no PL, e contingenciaram dois bilhões, oitocentos e poucos milhões da CIDE. Pagaram até
inativos com recursos da CIDE. Pagaram juros da dívida. Pagaram dívidas que remontavam ao
período da Marinha mercante, para a construção da ponte Rio—Niterói.

Esse foi o grande sacrifício que se impôs ao Congresso Nacional. Infelizmente, o trabalho
feito pela Comissão de Transportes não foi em frente. Tínhamos realmente de nos ter apropriado
dos recursos da CIDE. Concordo com V.Exa. Até os técnicos fizeram essa afirmação.

Eu acredito muito no Deputado Eliseu Resende. Pouca gente conhece transporte no Brasil
como ele, que tem uma vida inteira dedicada a essa área: foi Diretor-Geral da Secretaria de
Transportes do Estado de Minas Gerais, Diretor-Geral do DNER, Ministro de Estado. Nada disso foi
levado em conta. Eles me afirmavam que, se em cinco anos consecutivos aplicássemos de 4,5
bilhões a 5 bilhões de recursos da CIDE, conseguiríamos restaurar toda a malha rodoviária federal.
Infelizmente, estamos trabalhando este ano com menos recursos que no ano passado, praticamente
com recursos semelhantes aos de 2001.

Fiz o que pude, nobre Deputado. Conheço a malha rodoviária do Estado do Rio Grande do
Sul. Nós, do Estado do Paraná, do extremo-sul, que há três ou quatro anos consecutivos somos
sacrificados com os PLs que vêm para esta Casa, temos malha rodoviária boa porque o Estado
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passou a cobrar pedágio — e essa foi a razão da nossa derrota nas eleições passadas. O nobre
Senador Roberto Requião ganhou a eleição sustentando a bandeira de que reduziria o valor do
pedágio e de que, se as empresas não concordassem, cancelaria os contratos — nisso eu não
acredito. Foi esse o carro-chefe do candidato.

Temos no Paraná 2 mil e 500 quilômetros de estradas federais nas melhores condições, mas
a um custo de pedágio tão alto, nobre Deputado — V.Exa. sabe —, que, de Paranaguá até Foz do
Iguaçu, o caminhoneiro paga 270 reais de pedágio. Vejam o quanto isso vai influir no custo do
produto. Está aí mais uma parcela do custo Brasil sobre os produtos brasileiros.

Infelizmente, nobre Deputado Edir, foi isso o que pudemos fazer.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Eu o parabenizo, nobre Deputado, pela habilidade

com que conseguiu distribuir os recursos. Fiz um exame Estado por Estado e pude constatar que
não houve protecionismo: os recursos foram distribuídos eqüitativamente. V.Exa. se portou com
muita ética, com muita lisura. De nossa parte, só temos a agradecer-lhe a boa vontade, a maneira
como manteve o diálogo, principalmente com os coordenadores de bancada, a consideração ao
alocar os recursos de acordo com o potencial e a maior necessidade de cada Estado, sem prejudicar
nem favorecer ninguém em especial.

Registro, portanto, meus cumprimentos a V.Exa. Vamos tentar, até a semana que vem, ver
o que mais se pode tirar desses apojos do nosso Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado João Magno, do
PT de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados e
Senadores, quero cumprimentar o experiente e sensato Deputado Santos Filho pelo relatório
preciso que fez. S.Exa. conseguiu, em meio à falência geral que se manifesta mais aguda no
Orçamento deste ano, distribuir de forma eqüitativa aquilo que ainda era possível.

Percebo, Sr. Presidente, um lamentável ambiente de fim de festa, especialmente
representado pelos números. No que diz respeito ao item Manutenção da Malha Rodoviária Federal,
em 2001 foram investidos 1 bilhão, 101 milhões de reais, mas as estradas continuam sucateadas, o
índice de acidentes e o Custo Brasil agravando-se cada vez mais. O relatório da própria CNT
registra apenas 5% ou 8% de melhoria em função desse investimento, obtido depois de muita luta
da Comissão de Transportes e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle desta Casa. Em
2002, o péssimo estado das estradas federais brasileiras caiu de 63% para 54%, em relação a 2001.
Para 2003, houve uma redução de 700 milhões em relação a 2002. Outro item, Segurança nas
Rodovias Federais, caiu de 123 milhões, em 2001, e 168 milhões, em 2002, para 20 milhões em
2003. E a situação é grave como antes.

Não sei o que os planejadores da área econômica e da área financeira do Governo que se
encerra estão pensando para este País. Não sei o que consideram o mínimo de responsabilidade
para com a situação dos transportes, não só o de cargas, mas especialmente o de seres humanos.
Todos sabemos que o Brasil tem a malha rodoviária que mais mata neste continente.

Posso citar o exemplo do Estado de Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária deste
País. Desde que chegamos aqui — até então ninguém tinha lutado por essa causa —, vimos
tentando reservar no Orçamento um mínimo de recursos para elaborar o projeto técnico de
duplicação do trecho da BR-381 que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares, uma estrada
que tem traçado de 38 anos, na região mais montanhosa do Estado de Minas Gerais. O índice de
acidentes ali apurado é dos maiores do País, e já esperamos algum investimento há décadas. Mas,
pelo que estamos vendo, não vai ser fácil arregimentar algum recurso para o projeto técnico ainda
no ano de 2003.

Mas não vamos desistir, não desanimaremos. Vamos continuar lutando, exigindo. O trecho
que liga Belo Horizonte a Ipatinga é dos que mais matam pessoas. É uma confusão o transporte de
bobinas, chapas grossas, celulose, todo tipo de carga que sai de São Paulo e do Sul do País para a
Rio—Bahia, atravessando essa região do Estado de Minas Gerais.

Sr. Relator, fico mais uma vez frustrado ao constatar a decadência do Orçamento.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

138

Sei que teremos de lutar ainda mais para que o Governo que se inicia no dia 1º de janeiro
próximo, o Governo do Lula, consiga fazer investimentos nas estradas federais brasileiras e com
isso diminuir o Custo Brasil.

Mas quero fazer uma pergunta ao Deputado Relator sobre a lista de obras consideradas
gravemente irregulares pelo Tribunal de Contas da União. V.Exa. manteve alguma?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Relator, Santos
Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Todas aquelas que não tiveram ainda suas pendências
saneadas junto ao Tribunal de Contas e não foram votadas nesta Comissão de Orçamento
continuam fazendo parte daquele quadro, para que não se liberem recursos para obras com graves
indícios de irregularidade. Foram mantidas religiosamente todas.

Deputado João Magno, concordo com que temos tido um relacionamento excelente nesta
Comissão, desde que aqui chegamos, mas uma das coisas que me preocupam muito em Estados
com malhas rodoviárias grandes como a de Minas Gerais são as emendas genéricas que as
bancadas passaram a apresentar. Meu Estado é um deles. As emendas genéricas trazem
desvantagens terríveis tanto para os Relatores-Setoriais quanto para o Relator-Geral.

Minas Gerais passou, há dois anos ou três, a fazer suas emendas de construção, de
adequação e de restauração como emendas genéricas, então cabe a nós, Relatores, aportar os
recursos que tivermos sem poder alterar nada. No caso de Minas Gerais, o PL destinava 287
milhões, e foram acrescidos pela Relatoria Setorial 114 milhões. Apenas no PL vem discriminada a
estrada, mas nós não podemos aportar recursos, a não ser que venha um expediente do Ministro
dizendo que houve erro ou omissão. Só assim poderíamos fazer a correção. Quando um Estado
apresenta emendas genéricas, ao Relator, mesmo que tenha conhecimento de que uma estrada tem
condições de ser concluída rapidamente se forem aportados os recursos e de que ela é prioritária,
nem assim podemos interferir, nobre Deputado João Magno. E Minas Gerais, que tem uma malha
imensa, nos últimos três anos mudou seu critério de apresentação de emendas. Segue o critério
que a bancada definiu como o melhor, mas ele dificulta o trabalho do Relator de aportar recursos.

Aportamos, por exemplo, limitados por essa carência de recursos, 30 milhões de reais para
construção. Na relação que veio da bancada mineira há, se não me engano, dezoito ou vinte
estradas. O que se pode fazer? Se dividirmos os 30 milhões que aportamos a mais por estradas
caríssimas como em geral são as de Minas, um Estado montanhoso, eles desaparecem, nobre
Deputado. A situação é realmente difícil.

O Governo diminuiu os recursos da área de infra-estrutura de transportes, mas não
mandou um recurso do Tesouro, um centavo. Ele se utilizou da CIDE apenas, 1 bilhão e
quatrocentos e poucos milhões, volto a repetir, contingenciou 2 bilhões e tantos milhões e
desvirtuou totalmente a finalidade da CIDE. Em vez de estarmos aplicando hoje cerca de 4 bilhões
de reais na área de infra-estrutura de transportes, estamos com menos recursos do que no ano
anterior.

Infelizmente, nobre Deputado, foi o que pudemos fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Pois não, Deputado João Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Deputado Santos Filho, penso que o que o Governo fez

com a CIDE é um desrespeito flagrante não só aos Parlamentares e ao Congresso Nacional, mas a
toda a Nação, dada a necessidade de se reformarem as estradas federais. Foi uma traição, um
golpe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Pedro Chaves,
do PMDB de Goiás.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares,
sabemos da dificuldade que o Relator-Setorial tem para atender às emendas de bancada,
obviamente tendo em vista as necessidades de todos os Estados da Federação. Em Goiás, temos
uma rodovia importante cuja duplicação está sendo iniciada este ano, a BR-153, que vai de
Anápolis a Porangatu. Podemos até chamá-la de rodovia da integração nacional, porque a BR-153
liga o Norte do País ao Centro-Oeste e ao Sul.
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Eu gostaria de pedir a V.Exa. uma recomendação ao Relator-Geral, para que contemple com
mais recursos essa rodovia, com extensão de aproximadamente 400 quilômetros, tráfego intenso de
caminhões e carretas e péssimo estado de conservação.

Tenho ainda duas considerações a fazer. V.Exa., Deputado Santos Filho, promove um corte
linear na proposta orçamentária do Governo, para atender parte das emendas de bancada, mas
quero deixar meu registro contrário aos cortes feitos na parte de conservação de rodovias. Por
exemplo, para o Estado de Goiás foram destinados pelo Poder Executivo, no item Restauração de
Rodovias Federais, recursos insuficientes. Não deveríamos mexer nesse item, só nos investimentos,
mas houve um corte de 3 milhões, 770 mil reais. Também foi feito um corte no item Conservação
Preventiva Emergencial de quase 2 milhões de reais. O Governo destinou na sua proposta pouco
mais de 8 milhões, e teríamos até de achar uma forma de aumentar esse recurso. No meu
entender, restauração e conservação deveriam ser intocáveis, porque o que nossas rodovias mais
necessitam é de manutenção.

Por último, quero referir-me ao corte quase total dos recursos para a Ferrovia Norte—Sul.
Ao longo dos anos, temos apresentado várias emendas para beneficiar essa obra, que já está numa
fase bem adiantada, principalmente no sul do Maranhão adentrando para o Estado do Tocantins,
com a construção da ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins. O corte foi de 23 milhões de
reais, quando a proposta orçamentária destinava 25 milhões.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Houve transferência. São essas as explicações que eu

gostaria de pedir a V.Exa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Santos Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Pedro Chaves, V.Exa., além de tudo,

é um profundo conhecedor dessa área, Secretário dos Transportes que já foi do Estado de Goiás.
Realmente, a emenda para a qual V.Exa. chamou a atenção, referente ao trecho Anápolis—

Porangatu, ficou com recursos baixos. Eu disse a V.Exa. que destaques caberão apenas ao Relator-
Geral, segundo entendimento feito com todos os Líderes de bancada. Os Relatores-Setoriais não
analisarão destaques, mas eu me dispus a ajudar V.Exa. nesse caso, porque, convidado pelo
Relator-Geral, estarei no Comitê de Avaliação de Emendas.

Com relação aos cortes, nobre Deputado, foi adotado um critério geral. É realmente duro
cortar restauração, pontos críticos e algumas outras coisas de extrema importância, mas ou se
cortava linearmente ou não teríamos praticamente mais recursos, tendo em vista o pouco que nos
foi destinado pelo Relator-Geral, em razão da situação crítica do Orçamento este ano.

Decidimos por um corte de 10%, porque 10% são do Relator-Geral. Tínhamos competência
para cortar até 30%, cortamos 10%, e o Relator-Geral cortou 10%, para que pudéssemos também
atender um pouco às emendas de bancada, senão ficaríamos muito presos ao PL do Poder
Executivo, e sabe V.Exa. que nem todos os Parlamentares têm acesso ao Poder Executivo para
defender seus interesses. Então decidimos pelo corte linear. Ele é triste, é doído. Mas os destaques
só caberão ao Relator-Geral.

Com relação ao aparente corte na área das rodovias, devo dizer que não houve o corte,
apenas transferimos, e ainda acrescentamos 31 milhões. Transferimos de um trecho para o outro,
de acordo com os pedidos feitos. Não houve cortes e ainda acrescentamos recursos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Luciano Castro,
do PFL de Roraima.
 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, primeiramente eu gostaria de
parabenizar o nosso Relator, Deputado Santos Filho, pela forma gentil e atenciosa como sempre
distinguiu todos os Parlamentares, de todas as bancadas, e em especial por ter conseguido, mesmo
em condições adversas, contemplar um relatório que, dentro das possibilidades, atendeu a todos os
Estados. Parabéns a V.Exa. pelo esforço.

Sr. Relator, entendi os esclarecimentos anteriores. O corte foi linear, e não poderia ter sido
de outra forma. V.Exa. também tirou recursos de estradas federais nossas. Refiro-me em especial à
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BR-401, rodovia importante, que vai até a fronteira com a Guiana, e teve cortados da proposta
original do Governo Federal recursos da ordem de 3 milhões e 600 mil reais. E V.Exa. contemplou
duas rodovias federais que eram pleitos da bancada, a BR-210 e a BR-432, com 9 milhões cada
uma.

Embora eu compreenda suas limitações na feitura do relatório, indago sobre a possibilidade
de V.Exa. recomendar ao Relator que os recursos para a BR-210 e para a BR-432 sejam um pouco
melhorados, tendo em vista a importância dessas estradas, rodovias que ainda estão com 70% do
seu traçado sem pavimentação e são de suma importância para o escoamento agrícola do sul do
nosso Estado.

Agradeço a V.Exa. a atenção que dispensou à bancada do nosso Estado de Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o nobre Deputado Santos

Filho, Relator.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Luciano Castro, atenderemos a esse

seu pleito, faremos a recomendação ao Relator-Geral. Já mantivemos diversos contatos, alguns
com a presença do futuro Governador do seu Estado. Também o Senador Romero Jucá tem
dialogado constantemente conosco e até participa da Comissão de Avaliação de Receitas. Fizemos o
possível e atenderemos a essa solicitação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Giovanni
Queiroz, do PDT do Pará.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, essa choradeira na Casa já é
costumeira. O Deputado Santos Filho fez o que pôde, mas o dinheiro é pouco e o País está em
situação pré-falimentar.

Estamos assistindo hoje a uma guerra civil sendo travada entre os marginais do Rio de
Janeiro, de São Paulo e de outros grandes centros e, do outro lado, o Estado. O Estado está
perdendo a guerra e até agora não viu isso. A cada dia que passa aumenta a criminalidade, cresce
a marginalidade, e o povo brasileiro já vai se acostumando. É aquela história da rã dentro de uma
panela com água que começa a ser esquentada. A água vai amornando, amornando, e a rã morre
quando a água ferve. Se fosse jogada numa água que já estivesse fervendo, ela pularia fora. Assim é
a situação do Brasil: estamos morrendo aos poucos, nos acostumando com a marginalidade e com
tudo o mais. Estamos nos acostumando com a falência, com o estado pré-falimentar do País.

As rodovias vão mal, amanhã estarão um pouco piores, depois de amanhã ruins demais,
mas já nos acostumamos, já estamos desviando, passando pelas laterais, sendo assaltados nas
rodovias porque temos de parar para não cair nos buracos. E o Governo jogando mais dinheiro
ainda, e mais dinheiro.

Há dez anos faço esta denúncia. Os companheiros Deputados aqui presentes, o Senador
Carlos Patrocínio conhecem-me há tanto tempo, sabem do que estou falando. Pagamos uma taxa
de juros altíssima: 48%, 49% de juros para rolar a dívida brasileira, com inflação de 6%. Nós
gritávamos, nos esgoelávamos aqui dentro, tentando chamar a atenção dos companheiros: “Isso é
um absurdo!” “Estão saqueando o Brasil!” “É crime de lesa-pátria!” Tudo o que estou dizendo hoje
eu já dizia há cinco, seis, sete, oito anos. Repito todo ano a mesma coisa, pois não quero
convencer-me de que isso é comum, é natural. Não quero ser cozido começando pela água fria para
depois, ao chegar mais à frente, estar morto. Cumpro minha obrigação de brasileiro, de responsável
que sou: denuncio. Vamos entregar o Governo para o Presidente eleito, Lula, em situação pré-
falimentar ou falimentar. Não sei que medida econômica ele tomará. Do jeito que está não pode
continuar. E o atual Governo forçando o que vai entrar a assumir compromissos: “Não, o senhor
assumiu compromisso; então, vai pagar tudo; tem de respeitar os contratos”. Vai sim, desde que não
mate o povo brasileiro e não entregue a nossa soberania. Aí, sim, cumpre-se qualquer contrato.
Não se cumpre ordem de general nem de presidente para matar ninguém. Se a ordem é desumana,
não se tem obrigação de cumprir, embora comandado. Comandado que seja, não se cumpre ordem
que leve a conseqüências morais, éticas ou de vida para uma sociedade e um povo.

 Sr. Presidente, terá de haver choque na economia. Não se pode pagar isso. Vejo aqui os
companheiros do Rio Grande do Sul, de Goiás e outros queixando-se com muita razão. Com certeza
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lamentarão, assim como eu. A Transamazônica mais uma vez será adiada, pois não se colocou
mais dinheiro nela. Não adianta cobrar. V.Exa. fez o que pôde.

 Presidente Anivaldo Vale, V.Exa. também briga pela rodovia Cuiabá—Santarém e pela
Transamazônica, assim como toda a bancada da região, comprometida com o resgate de milhões de
brasileiros que moram às margens dessas estradas há vinte anos na miséria e isolados, com vista a
integrar a Amazônia e não entregá-la. Mas há 93 bilhões de reais para pagar juros, com previsão da
taxa de juros médios de 18%. Ela já esteve em 22 e vai subir para 23%. Os juros médios serão de
20% de 20, o que dará um total de 110 bilhões de reais. Só precisávamos de 4 bilhões de reais para
asfaltar toda a Transamazônica e a Cuiabá—Santarém. Que 4 bilhões! Com 1 bilhão são feitos 2
mil quilômetros. Com 2 bilhões asfaltam-se toda a Cuiabá—Santarém e a Transamazônica.

Estão dando a banqueiro no Sistema Financeiro Nacional e Internacional 105 bilhões de
reais só neste ano. No ano que vem será mais, fazendo com que o País sangre. Sr. Presidente, faço
questão de frisar sempre essa posição, bater na mesma tecla. Todos reclamam, mas grande parte
dá sustentação ao Governo que está saindo. E o fez durante todo esse período, permitiu que juros
de 15 bilhões de reais por ano chegassem hoje a 105 bilhões de reais. Deram apoio a essa política
nefasta, sangrenta, para tirar do povo brasileiro e roubar a sua esperança. Nem sonhar podia mais!

É esta a posição do PDT. Logicamente, estamos aprovando o relatório de V.Exa., homem
consciente e responsável nesta Comissão. Fez o que pôde e o melhor, Deputado Santos Filho. Não é
culpa de V.Exa. o pouco dinheiro que há, mas de um Governo que está vendendo o povo brasileiro,
a nossa soberania. Está nos Estados Unidos recebendo prêmio que não sei quanto custou. Esse
povo, as organizações internacionais, a ONU precisam reciclar-se. É um absurdo dar prêmio de
melhor estadista do mundo a alguém, no que diz respeito ao resgate da dívida social que o País
tinha, porque reduziu a mortalidade infantil em 10%, o trabalho escravo, aumentou o número de
crianças na escola. Qual o nível de escolaridade? Diminuiu o trabalho escravo? O que é trabalho
escravo? Não está definido ainda na legislação, ninguém sabe. Para o Ministério do Trabalho, tudo
é trabalho escravo. Não ter carteira assinada é trabalho escravo. A conceituação é complicada. Eles
não levaram em conta a criminalidade. Como está o problema de moradia do povo brasileiro? Como
está o nível educacional das nossas escolas? Pôs crianças na escola em que nível? Aprenderam
alguma coisa? Como são os analfabetos funcionais? Como é isso? O pessoal tem o 4º ano primário
e não sabe escrever uma carta, interpretar um noticiário de jornal. Não sabe nem procurar
emprego. Lê no jornal rua tal, número tal, e pergunta onde é. O cidadão tem o ensino fundamental
até a 4ª série, e não sabe interpretar, coitado!

Sr. Presidente, registro mais uma vez nosso protesto. Faço essa denúncia há doze anos
nesta Casa. E todos somos cúmplices disso. Alguns por omissão, outros porque não tiveram a
força. E eu gostaria de tê-la para mudar a rota há algum tempo. E tem de acontecer com Lula. Não
fui omisso. Ajudei a buscar novo companheiro que, com certeza, mudará a história deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado Santos

Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Giovanni Queiroz, tenho grande

apreço por V.Exa. Ao longo de quatro anos, mantivemos relacionamento mais que respeitoso — era
amistoso. Votamos com este Governo quase que cegamente todas as matérias, pois o PFL foi aliado
do Presidente Fernando Henrique. Nesta Comissão, quando eventualmente a presidia, e no plenário
da Casa convivia com todos harmonicamente, pois sempre respeitei as oposições e minorias. A
coisa mais linda da democracia é o respeito pelas minorias. Sempre tive isso.

Reconheço e elogio o trabalho de V.Exa. Infelizmente, não volta para esta Casa por ter
optado por disputar uma vice-governância, assim como eu, por problemas pessoais e opção
própria. Esta Casa e a Comissão perdem Deputado com extraordinário valor como V.Exa.

Com relação ao Pará, nobre Deputado, procurei fazer o que pude. Dei-lhe mais um pouco
que aos demais. No Pará há imensa malha rodoviária. Parece-me ser a maior sem asfalto no País.
Por isso, dediquei-me mais a ele. V.Exa., ao fazer a análise do que pude aportar, verá isso.
Infelizmente, não pude destinar o que o Pará e todos os Estados da Federação merecem.
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Lamento sua ausência desta Comissão, uma vez que exerceu o mandato de maneira
combativa, apontando, às vezes até exacerbadamente, com virulência contumaz e constante, os
erros que cometemos no Governo. Porém, discordo de V.Exa. quando diz que quase nada se fez.
Muita coisa boa foi feita nesse período. Poderia e deveria ter sido feito mais, concordo com V.Exa.
plenamente. Mas, devido à escassez de verbas, procurei atender ao Pará, que está precisando de
recursos na área de transporte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Airton Cascavel,
do PPS de Rondônia... Roraima.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – Sr. Presidente, nos quatro anos que aqui passei,
todos os dias vi que ainda há essa troca na Região Norte do Brasil. Não é intencional. Sei disso.
V.Exa. é do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Desculpe-me, Deputado. Foi um registro de
forma equivocada.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL – É praxe nesta Casa em relação ao Norte.
Sr. Presidente, parabenizo o nobre Relator dessa área, Deputado Santos Filho, um dos

Parlamentares que aprendemos a admirar pela tranqüilidade. Deputado Santos Filho, da mesma
forma que esta Casa, o Pará e o Brasil perdem a dinâmica atuação do Deputado Giovanni Queiroz,
o Paraná também perde V.Exa. — por questão pessoal —, Parlamentar sério, que conhece os
problemas brasileiros. É lamentável essa ausência não apenas nesta Comissão, mas nesta Casa,
por todas as suas atitudes como homem público.

Em relação ao relatório, não farei choradeira. Quero apenas reportar-me à dúvida que acabo
criando cada dia mais neste País. O modelo de privatização das rodovias federais pelo sistema de
pedágio poderia ser alternativo. O Governo Federal buscou alternativa cobrando pedágio em várias
rodovias no País.

Como V.Exa. ressaltou muito bem, no caso do Paraná, são rodovias federais alocadas ao
Governo do Estado e terceirizadas à iniciativa privada. Há hoje reclamação dos usuários brasileiros,
dos caminhoneiros que transportam cargas e pagam esse alto preço. Há alguns investimentos, mas
não o que consta dos contratos quando da terceirização. É um preço perverso e há bitributação.
Por um lado, há a cobrança da CIDE, destinada a arrecadar recursos para a melhoria das rodovias;
por outro, as rodovias são terceirizadas. Além de pagarmos impostos sobre combustível, pagamos
pedágio perverso para trafegar nas rodovias.

O que se vê no País? Quanto aos recursos alocados no Orçamento, verificamos que 50% das
nossas rodovias estão em processo falimentar. Ora, se não há recursos para recuperá-las, só há
um caminho: a terceirização. Mas as terceirizamos e as empresas concessionárias não investem o
que está nos contratos. Como V.Exa. lembrou, a cobrança dos pedágios está inviabilizando o
caminhoneiro que sai de Foz do Iguaçu a Paranaguá, que paga o pedágio equivalente ao
combustível. Ora, Sr. Presidente, Sr. Relator, se há uma classe neste País que sofre e luta para
ganhar o pão é a dos caminhoneiros. Não estou falando das empresas transportadoras nem dos
ônibus, que embutem o preço que pagam de pedágio na passagem ou no frete, mas dos
caminhoneiros do Brasil, que vivem hoje a violência. Quando seu destino é o Nordeste, não sabe se
vai e volta para casa. E por que isso ocorre? Por causa dos buracos nas estradas. Eles não podem
passar a noite na rodovia porque está esburacada, estão sendo espreitados a todo momento.

O Governo Lula tem, não apenas na questão social, mas na de infra-estrutura, um modelo a
seguir. Qual é o modelo? São os eixos rodoviários do País? A proposta é boa? Sim. Só que não há
recursos para executá-la. O processo de cobrança de pedágio é bitributação absurda, cruel e
perversa para os caminhoneiros? Estou falando não só dos caminhoneiros, mas dos que trafegam
nessas rodovias. Deve-se decidir qual o modelo que se quer para o País.

V.Exa. atendeu, dentro do possível, à região do meu Estado. Olho um pouco a região
amazônica como um todo. Estava lendo no relatório a parte referente ao Pará, ao Amazonas, ao
meu Estado, Rondônia, e notei que V.Exa. tem o sentimento de que o Brasil ainda não descobriu o
que é a Amazônia, o que representa. A Amazônia é uma solução para o País. Basta que o Brasil
conheça um pouquinho mais dela, que aqueles que decidem no País consultem quem lá vive, os
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institutos de pesquisas, as universidades, para que se possa formar modelo de desenvolvimento
para aquela região, nunca se esquecendo de que na Amazônia vivem 20 milhões de brasileiros. A
eles tem que se dar alternativa de desenvolvimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado Santos

Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado Airton Cascavel, V.Exa., assim como

eu, é paranaense e, no arrojo e na coragem, foi buscar seu futuro e sua vida política e profissional
em Roraima. Quero dizer a V.Exa. que conheci Roraima no mandato de 1982. Entrei pelo Xingu, fui
parar em São Gabriel da Cachoeira, subi até Roraima e Amapá. Um grupo de sete Deputados viajou
durante quinze dias. Vi o que é a luta daquela região, do Brasil e da Amazônia. V.Exa. tem toda
razão. Tenho impressão de que quem governa o País — e não é de agora, mas de longa data —
desconhece isso. A Amazônia só existe como problema para o Brasil, infelizmente. Tive pequena
indústria em Manaus, durante oito anos, e conheço bem aquela região. Sei o quanto vale aquilo e o
quanto pode significar de potencial na busca de soluções para o País.

Com relação ao problema das estradas, sinceramente cansei. Ao longo de 45 anos de
militância política — fui Secretário de Estado do Paraná por cinco anos, Vice-Presidente da Caixa
Econômica Federal por três anos no Governo José Sarney e exerci três mandatos —, cansei. Não sei
o que há com relação ao transporte no Brasil e às estradas brasileiras. É uma das problemáticas
mais sérias do País. Somos um País rodoviário. Não utilizamos as hidrovias. Deixamos as ferrovias
acabar. Não há transporte marítimo. O transporte costeiro não existe, acabou. Estão acabando com
nossas rodovias. Quando digo o País, não estou me referindo a este Governo. O Brasil está
acabando com o que existe.

A malha rodoviária brasileira está praticamente sucateada. Às vezes, questiono-me quanto à
sua posição. O Paraná paga essa loucura de pedágio; pelo menos há 2.500 quilômetros em bom
estado — V.Exa. vai sempre ao Paraná e sabe disso —, mas a que custo para a população
paranaense? A que custo para o caminhoneiro paranaense? Na realidade, grande parte dos
contratos não vem sendo cumprida. Os contratos do Paraná foram bem engendrados, porque as
empresas que ganharam a concorrência das estações por 25 anos têm dinheiro que não acaba
mais. O transporte rodoviário no Estado tem número assustador. O fluxo de veículos por dia é
quase igual ao do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro. As concessionárias
ganhadoras tinham obrigação de manter as estradas vicinais e fazer a duplicação delas. Há quase
sete anos cobram pedágio no Paraná e foram feitos apenas 10% de duplicação.

O grande desafio para o próximo Governo é decidir que sistema deverá ser adotado para
implantação de infra-estrutura e para o transporte brasileiro. E não pode mais acontecer isso, uma
vez que o Congresso votou emenda constitucional da CIDE, com destinações específicas. E não
podemos mais permitir que tudo isso seja desvirtuado. Nós permitimos. Técnicos da mais alta e
reconhecida capacitação informaram-me que, em cinco anos, com 4 bilhões da CIDE aplicados,
restauraríamos a malha rodoviária brasileira. É inacreditável. É afronta ao povo brasileiro,
realmente. Tudo isso é responsabilidade que fica para esta Casa, da qual aprendi a gostar e que
muito prezo.

Tenho orgulho de ser Deputado. Muita gente tem vergonha de andar com o distintivo.
Nunca tive. Custou-me muito conquistar isso. Tenho orgulho de ser Deputado, repito. Esta Casa é
o desaguadouro das aspirações de todo o povo brasileiro. Aqui cai tudo. Somos a representação do
que é o povo brasileiro. Não adianta a pesquisa dizer que somos a pior aceitação do povo brasileiro.
Nós o representamos. Não somos mais que meros delegados do povo brasileiro por quatro anos e os
Senadores por oito anos. Espero, ao despedir-me daqui, na condição de cidadão, continuar lutando
para a preservação desta Casa e do Congresso Nacional. Ou resolveremos os problemas brasileiros
aqui ou seremos cada vez mais subjugados pelo Poder Executivo. Muitas vezes, até achincalhados
por ele. Acredito nesta instituição, Deputado Airton Cascavel. Há de ser encontrada solução para o
problema do transporte rodoviário brasileiro. O País depende disso. Se a destruição e o
aniquilamento da malha rodoviária brasileira prosseguirem, não sei o que acontecerá com este
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País. Como vamos diminuir o Custo Brasil? Mato Grosso, que explodiu, que suplantou o Paraná em
produção agrícola, que hoje produz mais soja do que o Paraná, cujo Estado era o maior produtor de
grãos do País, não tem como escoar a produção. Se ligássemos essas estradas citadas pelo
Deputado Giovanni Queiroz, do Mato Grosso ao Pará, poderíamos sair por cima. Estamos trazendo
mercadorias de Mato Grosso para embarcar em Paranaguá. V.Exa. conhece a região. É um crime. E
passando por rodovias que praticamente não existem mais. Sabemos disso. Conheço isso e  gosto
deste País. No entanto, é inacreditável que tenhamos de trabalhar com o orçamento de R$
1.400.000.000,00 proposto pelo Executivo para o Congresso Nacional. Infelizmente, foi o que me
restou fazer, foi o que eu pude fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Antônio Carlos
Konder Reis, do PFL de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, Sr. Relator, quero,
em rápida intervenção, expressar meus cumprimentos ao Sr. Deputado Santos Filho, que está
filiado ao partido do qual também faço parte, pela clareza, lucidez e firmeza com que examinou a
Área Temática de Transportes, Comunicações e Infra-estrutura. A par desse cumprimento, quero
dizer que me sinto orgulhoso porque V.Exa. me prestigia com sua amizade. Sem dúvida alguma, o
relatório de V.Exa. é uma eloqüente recomendação à Câmara dos Deputados e ao Brasil pela
excelência do seu trabalho.

Sr. Relator, desejo consultar V.Exa. sobre dois assuntos que, segundo estou informado,
foram objeto de apresentação de emendas de Relator.

O primeiro deles diz respeito ao preço do gás natural, importado da Bolívia, que chega à
Santa Catarina, ao Paraná e, acredito que também ao Rio Grande do Sul por preço escorchante.
Essa é a palavra certa, escorchante. Já há inúmeras indústrias catarinenses voltando a utilizar a
lenha como matéria-prima para produzir energia. A Karsten, grande empresa do Vale do Itajaí, que
se adequou para usar o gás natural, já voltou a utilizar a lenha. Duas outras empresas, uma
situada em Criciúma e outra em Tubarão, encerraram essas atividades.

Tive oportunidade de apresentar projeto de lei que determina a equalização do preço do gás
em todo o País, como já se faz com a energia elétrica. Santa Catarina, durante muito tempo,
utilizou energia termelétrica gerada no Município de Capivari de Baixo pela Usina Jorge Lacerda.
Agora é menos. Se a memória me ajudar e não me trair, em 1972, o Congresso Nacional votou
projeto de lei que determina a equalização, criando um fundo de compensação. O meu projeto de lei
foi apensado ao bendito projeto da regulamentação da CIDE porque os recursos para fazer a
equalização proviriam da arrecadação da CIDE. Houve essa iniciativa. Procurei no relatório de
V.Exa., com todo o cuidado, e encontrei dotação referente ao transporte do gás natural, mas nada
encontrei sobre subsídio ao preço.

Santa Catarina está vivendo momento de grande aflição. Como todos sabem, o parque
industrial do Estado é genuinamente nacional e constitui-se de pequenas e médias empresas. Só
temos uma empresa estrangeira, que produz compressores para aparelhos de refrigeração, em
Joinville, e agora uma grande empresa francesa, a Usinor, que está iniciando suas atividades no
Município de São Francisco do Sul. O restante do nosso parque industrial é de tamanho pequeno
ou médio. Por isso a medida nos ajudaria muito.

Além da citada emenda, o Senador Geraldo Althoff, também membro desta Comissão,
pediu-me para falar a V.Exa. sobre outra emenda, que se destina a contemplar programa que já foi
objeto de decisão judicial para a recuperação do meio ambiente da região carbonífera de Santa
Catarina. Esse é o primeiro assunto.

O segundo, Sr. Relator, refere-se a um agradecimento. Verifiquei que V.Exa. atendeu, dentro
do possível, às emendas de bancada e às emendas coletivas, o que representa uma vitória para
toda a bancada, sem distinção.

Finalmente, no anexo referente às obras com indícios de irregularidades graves, verifiquei
que a do Porto de Itajaí foi nele incluída. Estou certo de que o Tribunal de Contas da União
cometeu um erro ao colocar o Porto de Itajaí nessa relação.
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O processo sobre essa matéria, que está tramitando no Tribunal, cujo Relator é o Ministro
cearense Ubiratan Aguiar, ex-colega, Deputado Federal, foi incluído na pauta da Segunda Câmara
do Tribunal de Contas da União para ser votado no dia 14 de novembro. O Sr. Relator pediu a
retirada de pauta do projeto sobre Itajaí e ainda não houve decisão.

Estou acompanhando o processo com todo o interesse e a maior preocupação, pois sabem
V.Exa. e a Casa que nasci em Itajaí, cidade que vive do seu porto. A obra do porto iniciou-se em
1902, quando o grande catarinense e brasileiro Lauro Müller era Ministro de Viação e Obras
Públicas, mas ela andou a passo de cágado. Em 1926, quando assumiu o Ministério de Viação e
Obras Públicas meu parente Victor Konder, as obras foram reiniciadas, e foi com muita luta que
chegamos a ter o Porto de Itajaí. Como ainda não houve decisão do Tribunal de Contas, apelo a
V.Exa. para que faça uma consulta ao Presidente do Tribunal, Ministro Humberto Souto, ou ao
futuro Presidente, que toma posse na próxima quarta-feira, para que esclareça esse equívoco.

Fico muito grato a V.Exa. pela atenção que me dedicou e mais uma vez o cumprimento.
Usando uma expressão popular, o maior abacaxi da proposta orçamentária para 2003 foi entregue
a V.Exa., que o descascou com muita competência, muita coragem e visão. Meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Quero registrar com satisfação a
sempre dedicada e cuidadosa intervenção do Deputado Konder Reis. Não faço esse registro só pelo
fato de V.Exa. ser do meu partido, mas pela sua atuação nesta Comissão. Tenho absoluta certeza
de que seu Estado, em que pese ter eleito representantes ilustres, vai-se ressentir da sua presença
no Congresso Nacional. Não só o seu Estado, mas nós todos vamos nos ressentir da sua presença
na Comissão de Orçamento e nesta Casa.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Relator, para

responder.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Obrigado, Sr. Presidente.
Nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis, V.Exa. sabe dos laços de amizade que nos

unem há muito tempo, até porque minha mulher também é catarinense, o que nos liga
profundamente àquele Estado. E V.Exa. por razões muito maiores, pelo seu passado político, como
Governador, como Senador e como Deputado, como Relator de duas Constituições brasileiras.
V.Exa. é um exemplo para esta Casa, para Santa Catarina e para o País pelo que já fez e pelo que
continuará fazendo, mesmo sem mandato, como eu também estarei. Enquanto vivo for, tenho
absoluta certeza de que V.Exa. continuará, na sua cidadania, a lutar por este País, no qual tanto
acredita.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sou fã entusiasmado de V.Exa. pelo que fez por Santa

Catarina, pelo que conheço do seu trabalho naquele Estado, onde vivo permanentemente, ao longo
dos 43 anos desde que constituí família. Tenho um pequeno apartamento em Florianópolis, minha
segunda paixão, depois do Paraná. V.Exa. é o que de mais competente Santa Catarina produziu. E
o Estado já deu grandes nomes como Nereu Ramos e tantos outros. V.Exa. é um exemplo pela
competência, pela seriedade e pela probidade, acima de tudo, no manuseio do dinheiro público,
caro Deputado Antônio Carlos Konder Reis, coisas hoje tão difíceis na vida pública brasileira.

Com relação aos seus questionamentos, atendi com recursos dentro do que realmente foi
possível, preocupado, pois conheço o problema dos quatro portos catarinenses e a luta que V.Exa.
dedica a eles.

No que tange ao indício de irregularidades no Porto de Itajaí, faremos um expediente,
atendendo ao seu pleito, ao Ministro Humberto Souto para que nos dê informações sobre este caso.

Quanto ao problema do gás, apenas não pude atender a seu pleito, que era emenda de
Relator, porque o Regimento não me permitia, através do Parecer Preliminar. Mas estou
encaminhando com recomendação ao Relator-Geral para que o analise e, se possível, o atenda.
Recebi solicitação, que estou encaminhando ao Relator-Geral, apresentada pelo Coordenador do
Fórum de Santa Catarina, com relação a projeto de recuperação ambiental da bacia carbonífera do
Estado.
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Sei das dificuldades da distribuição de gás para fins industriais em Santa Catarina, que se
preparou para esta fase desde que o gás chegou ao Paraná proveniente da Bolívia, e as primeiras
indústrias, em Campo Largo e Araucária, no distrito industrial de Curitiba, adaptaram-se a ele. Sei
das dificuldades, sei dos preços absurdos cobrados em Santa Catarina.

Repetindo: dentro do que me foi possível, estou encaminhando ao Relator-Geral
recomendação para que estude a possibilidade de emenda de Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Gostaria de usar a palavra, Deputado
Konder Reis?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Só quero agradecer mais uma vez
as generosas palavras de V.Exa. e as palavra amigas do Relator. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Obrigado, Deputado.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – V.Exa. tem muitos afazeres, às vezes não fica

muito tempo aqui, e não quero perder a oportunidade de cumprimentá-lo, pois tenho informações
de que hoje é seu aniversário. Quero dar meu testemunho, pois estou há onze anos nesta Casa, de
que tivemos dois Presidentes extremamente democráticos e tolerantes. Um deles foi V.Exa., que
dirigiu esta Comissão com serenidade, seriedade, determinação e muita competência. Eu, que
estou há tanto tempo nesta Casa, quero dar este testemunho, porque, no dia em que V.Exa.
completa 46 anos de idade, é o melhor momento. Espero que Deus lhe dê mais 46 anos, para que
cheguemos à casa dos 90 anos juntos.

Sr. Presidente, este aparte foi apenas para cumprimenta-lo. Que Deus lhe dê muita saúde e
muita inteligência, para que possa continuar representando o povo baiano no Congresso Nacional.
Sem dúvida nenhuma, V.Exa. tem dado grande contribuição a esta Casa e ao Brasil. Meus
cumprimentos, Presidente. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Deputado Giovanni
Queiroz. (Palmas). Muito obrigado a todos. Agradeço ao Deputado Giovanni Queiroz sobretudo pelo
abatimento dos anos.

O próximo orador inscrito é o Senador Carlos Patrocínio, de Tocantins, que prestigia, e
muito, esta Comissão com sua presença assídua.

O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Presidente, quero dizer inicialmente que
concordo com as palavras do Deputado Giovanni Queiroz. Esta Comissão tem trabalhado a
contento, e V.Exa. talvez seja o maior artífice, o maior responsável pelos trabalhos aqui
desenvolvidos. Portanto, reitero meus cumprimentos no dia em que V.Exa. festeja mais um ano de
vida.

Cumprimento também o eminente Relator-Setorial, Deputado Santos Filho. Embora não
tenha ouvido a íntegra do relatório de V.Exa., quero render-me à sua atuação e competência.
Certamente, pegou uma área setorial totalmente desmotivada, digamos assim, porque parece que o
Governo brasileiro quer abandonar de uma vez por todas as estradas brasileiras.

Quero dizer, eminente Relator, que durante mais de vinte anos exerci medicina numa cidade
cortada pela Belém—Brasília e, com muita tristeza, eventualmente atendia às vítimas de acidentes
terríveis, em que caminhoneiros de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo perdiam a
vida longe de seus familiares. Posteriormente, com o asfaltamento da BR–153, a Belém—Brasília,
diminuíram esses acontecimentos fúnebres, mas, infelizmente, agora, Sr. Relator, volta a aumentar
o número de acidentes naquela rodovia. Todo jornal que lemos traz notícias de três ou quatro,
muitos deles fatais.

Era uma dificuldade tremenda enviar um corpo para casa. Lembro-me de uma vez em que
um cidadão, com os dois braços acidentalmente amputados, tinha perdido muito sangue e ainda
conversava comigo. Perguntei onde ele morava; ele falou que era em Olímpia, no interior de São
Paulo. Com ele ainda vivo, telefonei para sua família, relatando o acontecimento. Infelizmente, veio
a falecer, pois não tínhamos a quantidade de sangue suficiente para repor o perdido.
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Agora recrudescem os acidentes na única artéria que liga o Sul ao Norte do País.
Posso afirmar também, categoricamente, a esta Comissão que hoje um cidadão que pega um

ônibus em Brasília, em Goiânia ou onde quer que seja, no Sul ou no Sudeste, rumo ao Norte, com
esperança de fazer boa viagem, pode ter no mínimo uma certeza: será assaltado. Já se interiorizou
a sanha da ação de quadrilhas que, às vezes, são expulsas dos grandes centros. Elas aproveitam os
pontos críticos da rodovia, assaltam os ônibus e cometem vários crimes.

Quero, então, dizer a V.Exa. que olhe com muito carinho os recursos destinados à Rodovia
Belém—Brasília. O eminente Deputado Pedro Chaves, de Goiás, já se manifestou a respeito da
Rodovia Anápolis—Porangatu, e eu gostaria que V.Exa. considerasse com todo o carinho os cerca
de 800 quilômetros da Belém—Brasília em território tocantinense.

Não ouvi a explicação de V.Exa. com relação aos recursos da Ferrovia Norte—Sul. A ferrovia,
todos os anos, recebe tratamento especial das bancadas interessadas na sua conclusão. Eu nem
pretendo a conclusão da estrada porque, desde o Governo Sarney, quando começou sua
construção, ela tem evoluído muito pouco, apesar dos avanços recentes. O Presidente da República
já inaugurou a ponte sobre o Rio Tocantins, na divisa entre Tocantins e Maranhão, e a rodovia já
adentrou o território tocantinense em cerca de 100 quilômetros. Não sei se está partindo algum
ramal do Município de Senador Canedo, mas creio que está em construção. Então, a construção da
ferrovia não pode sofrer solução de continuidade, senão vai virar uma novela igual à de Angra, em
que já se gastaram fábulas de dinheiro, até hoje não concluída.

 Para finalizar, Sr. Presidente, Sr. Relator, não entendi a conta do Governo Federal:
privatizamos praticamente todas as grandes estatais, não fizemos nenhuma obra de porte neste
País nos últimos anos, e os recursos não são suficientes para recapear ou conservar nossas
rodovias, que estão em estado lastimável e ceifam diariamente a vida de nossos irmãos. Por isso, há
cerca de dois anos deixei o partido de V.Exas. e fui para o PTB, para ficar em posição mais crítica
em relação ao Governo Federal.

Durante os quase catorze anos em que fui titular ou suplente desta Comissão, ela muito
evoluiu, mas ainda falta muito, pode melhorar bastante. Cumprimento os colegas desta Comissão,
que trabalham aqui diuturnamente, sobretudo nos finais de ano, procurando alocar recursos para
seus Estados, e o Governo simplesmente não toma conhecimento disso. Apenas alguns mais bem
relacionados com a cúpula do Governo é que conseguem algo dele. V.Exa. sabe muito bem, Sr.
Presidente, oriundo do Estado do Pará, que a avaliação de um Parlamentar é feita em virtude dos
recursos que consegue para seu Estado, sobretudo os mais periféricos, diferentes dos mais
adiantados da Federação. É por isso que lutamos junto com o Sub-Relator e o Relator-Geral, que
está fazendo das tripas coração para atender a seus companheiros, mas o dinheiro está ficando
cada vez mais curto, porque o Governo efetivamente não se interessa pelas rodovias de nosso País.

Pergunto, então: como ficaram os recursos já alocados para a Ferrovia Norte—Sul, que está
em processo de privatização? Vários Governos Estaduais interessados têm procurado entidades
internacionais para privatizar a ferrovia, mas antes é necessário mostrar que por ela já está sendo
transportada alguma coisa.

Apelo no sentido de que o pleito da bancada do Estado do Tocantins seja atendido da
maneira melhor possível. Gostaria de saber qual é a situação da Ferrovia Norte—Sul, repito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado Santos
Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Informo a V.Exa., Senador, que a Ferrovia Norte—Sul,
no trecho de Tocantins, ficou com R$ 21.700.000,00. O que houve foi um remanejamento; o
Deputado Pedro Chaves também me perguntou sobre isso. Nós providenciamos a agilização da obra
da ferrovia naquele trecho e ainda acrescentamos recursos, além dos que já vieram pelo PL.

Com relação aos Estados, já me coloquei à disposição do nobre Deputado Pedro Chaves,
com relação ao trecho da BR-153, em Goiás — cujos recursos realmente ficaram aquém das
expectativas de S.Exa. —, para que trabalhemos junto ao Relator–Geral e mudemos essa situação.
Concordo plenamente com V.Exa. em relação ao descalabro da malha rodoviária brasileira.
Entretanto, nobre Senador, com os parcos recursos que vieram eu não tinha como fazer mais do
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que fiz. V.Exa. poderá verificar que o Tocantins recebeu, pela proposta do PL, R$ 57 milhões, e nós
aportamos R$ 67 milhões. Foi um dos Estados, tendo em vista sua extensão territorial, que
procuramos atender.

O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Agradeço a V.Exa. Quero ainda acrescentar que
esta Comissão tem de fazer tudo para evitar justamente o que está acontecendo agora. Por
exemplo: a BR-230, a famosa Transamazônica, foi asfaltada no nosso Estado por delegação do
Governo Federal, ou seja, estamos fazendo obras delegadas. E isso, Sr. Presidente, tem ensejado o
superfaturamento do custo das obras, conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União e pelo
Ministério Público do nosso Estado. Se o Governo cuidasse melhor de suas estradas, poderia evitar
também obras delegadas, sempre suspeitas ou comprovadamente superfaturadas.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Edir Oliveira, do PTB do Rio Grande do Sul.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Sr. Presidente, quero apenas ressaltar que me

manifestei e fiz meu protesto com relação à conjuntura atual. Conforme disse também o Deputado
Santos Filho, essa é uma questão até mesmo de política nacional. E lamento que o Ministério do
Planejamento tenha-se transformado, ao longo dos anos, em "Ministério de Elaboração de
Orçamento". Não é mais um órgão de estabelecimento de estratégias e de planos para o
desenvolvimento nacional. Não temos mais no País um plano de desenvolvimento nacional, um
direcionamento setorial; temos uma política monetária para a elaboração do Orçamento. Essa é
uma questão conjuntural. Espero que a situação realmente mude com o Governo que assumir a
partir de 1º de janeiro de 2003.

Faço um apelo também ao prezado colega Deputado de Minas Gerais, do Partido dos
Trabalhadores, que responsabilizou apenas o Governo Fernando Henrique por esse quadro. Não
posso concordar integralmente com S.Exa. — embora meu partido não faça parte do Governo, e nós
eventualmente participemos da base governista com apoiamento crítico —, quando afirma que não
votar o projeto da CIDE — Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico é responsabilidade
apenas do Governo atual. Gostaria que o nobre Deputado agisse junto ao seu partido e a sua
bancada, porque as informações que há, de fato, nesta Casa são de que nada se vota aqui que não
seja de acordo com o novo Governo que se instala. Em decorrência disso, tenho comigo a
expectativa e até quase a certeza de que interessa ao novo Governo não regulamentar a CIDE e
manter desvirtuado o uso dos recursos. Isso me preocupa porque parece — pelo menos nessa área
— que não teremos grandes modificações.

Igualmente não entendo por que a área de infra-estrutura do País está sendo relegada. Em
relação à malha viária, deveríamos desaquecer a construção de rodovias e desenvolver as ferrovias.
Não se incrementa o transporte de cabotagem, não se aproveita nossa costa maravilhosa, nossos
rios e mananciais, nem se implanta uma política de recursos hídricos. O que existe? Descaso,
abandono. Volto a insistir: só veremos mudanças quando houver planejamento. Essa é a
experiência de vida de quem ativamente ocupou, durante doze anos, cargo em áreas de
planejamento. Não há planejamento no Brasil! O Ministério do Planejamento é o Ministério do
Orçamento, e quem faz orçamento não faz plano de ação, não equaliza receita e despesa.

O que queremos para o Brasil? O que será do País daqui a cinco anos? Qual é a tendência?
Para onde vai crescer o País daqui a cinco anos? Ninguém sabe, ninguém consegue responder. Por
quê? Porque não há nenhum estudo, nenhuma preocupação nesse sentido. Entra governo, sai
governo, mudam os partidos, não interessa, vão continuar as mesmas moscas, porque todo o
direcionamento que estamos vendo no momento é novamente para a política monetária. A
indicação mais esperada, entre os Ministros do Governo Lula, não é a da Pasta do Planejamento,
mas do Presidente do Banco Central; é o nome mágico. Isso é culpa do Lula? Também não. É que
estamos vivendo a cultura do monetarismo neste País e temos de lutar contra isso, para criarmos a
cultura do desenvolvimento integrado do País.
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Apelo ao Relator: há obras com indícios de graves irregularidades. No Rio Grande do Sul,
cito a do TRENSURB, importantíssima para nós, além da BR-101, caso que já está sendo sanado
pelo Tribunal de Contas.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado, posso passar a V.Exa. algumas
informações?

O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Sim.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Estamos recebendo no banco de dados informações

sobre esse assunto, e será feita uma errata em relação a alguns casos.
O SR. DEPUTADO EDIR OLIVEIRA – Mas tal não impede que, mesmo depois de aprovado o

Orçamento e mantidas as obras assim, algumas delas, após regularizadas no Tribunal de Contas
da União, sejam automaticamente liberadas. É isso? Não vai prejudicar a dotação de recursos para
elas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o nobre Relator, Deputado
Santos Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – É apenas...
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – V.Exa. me permite?
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado João Magno, do

PT de Minas Gerais.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Quero fazer um esclarecimento ao Deputado Edir

Oliveira. Parece-nos que o foco da questão abordada está em reconhecer a contestação e a
frustração de uma das figuras mais respeitadas desta Casa, quando se fala de transporte público: o
Deputado Eliseu Resende.

A história foi reforçada pelo Deputado Relator. A indignação de S.Exa., da qual partilho,
também levantada aqui pelo próprio Relator, refere-se à CIDE. Houve um golpe, pois não foi esse o
acordo. Foi acertado, pela maioria, que isso serviria para recuperar as estradas que estão em
colapso. O Brasil está para entrar em colapso desde 2001. Pelo que foi dito aqui, atualmente o
dinheiro não mais existe. Ao que nos parece, é menos do que um acordo com a bancada que será
governo no ano que vem e mais uma atitude do Governo, o que reflete inteira irresponsabilidade.
Trata-se de um crime, do salve-se-quem-puder na reta final de um governo, e compromete a
situação do País.

Agradeço a V.Exa. a oportunidade, Sr Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o nobre Relator, Deputado

Santos Filho.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, apenas quero ler a seguinte errata ao

relatório setorial:
“Realize-se a seguinte alteração à pág. 17 do relatório

apresentado desta Área Temática:
Onde se lê:
‘Consoante o art. 13 da Resolução nº 1, de 2001-CN, ficam

indicadas, para votação em separado, as emendas que propõem
acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de
irregularidades, cujos números são: 71020008, 71090011, 71090013,
71090014, 71090015, 71150001, 71150005, 71190008, 71230013,
71220002, 71220003, 71250018'.

Leia-se:
 ‘Consoante o art. 13 da Resolução nº 1, de 2001-CN, ficam

indicadas, para votação em separado, as emendas que propõem
acréscimos de dotações relativas a obras com indícios de
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irregularidades, cujos números são: 22750005, 71040004, 71060004,
71060004, 71090011, 71090015, 71150005 e 71220003’ ”.

Desejo apenas esclarecer que, ao final, no próprio relatório, isso já está regularizado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – A matéria continua em discussão.
Não havendo mais oradores inscritos, vou encerrar a discussão.
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos Deputados, ressalvadas

as emendas que propõem acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de irregularidades
graves, constantes do parecer do Relator, e ressalvados os destaques apresentados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O parecer do Relator-Setorial está em votação na representação do Senado Federal,

ressalvadas as emendas que propõem acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de
irregularidades, ressalvado o quadro de obras com indícios de irregularidades graves constantes do
parecer do Relator e ressalvados os destaques apresentados.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação das obras com indícios de irregularidades graves na representação da Câmara dos

Deputados.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem..
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, eu, quando usei da

palavra, dirigi-me ao Relator e expliquei a situação das obras do Porto de Itajaí. S.Exa. declarou
generosamente que vai consultar o Tribunal de Contas, porque o processo relativo a essa obra
ainda não foi julgado. Então, foi um equívoco.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Permita-me interrompê-lo, nobre Deputado Konder
Reis?

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Pois não.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Quanto à aprovação do meu relatório, informo a

V.Exa. que já pedi à minha Assessoria que formalmente consulte o TCU em nome da Relatoria.
Chegando informações, eu as encaminharei ao Relator-Geral, para a fase definitiva.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Fico grato a V.Exa.
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Estamos em processo de votação.
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Presidente, diz respeito à votação. Eu

gostaria que V.Exa. explicitasse, para meu entendimento, o que estamos votando em relação a
essas obras com possíveis irregularidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O Relator as registrou na página 123 do
seu relatório, na Área Temática V - Infra-Estrutura, ora em discussão.

O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Presidente, eu gostaria de saber o que nós
estamos votando exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Estão todos registrados. Agora nós vamos
votar o quadro das obras com indícios de irregularidades graves, constantes desse parecer do
Relator. Pela resolução, a votação é em separado.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Senador, é apenas votação em separado; as obras
ficam no quadro. Conforme vão sendo saneadas junto ao Tribunal de Contas, são retiradas e
normalmente lhes é dado prosseguimento com o aporte de recursos aprovados.

O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO – Era isso o que eu gostaria de saber, nobre
Deputado. Muito obrigado.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

151

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Votação do quadro de obras com indícios
de irregularidades graves, constante do parecer do Relator, ressalvadas as emendas que propõem
acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de irregularidades e ressalvados os
destaques apresentados, na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação na representação do Senado Federal, ressalvadas as emendas que propõem

acréscimos em dotações relativas a obras com indícios de irregularidades e ressalvados os
destaques apresentados.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Terceira votação.
Votação das emendas que propõem acréscimos em dotações relativas a obras com indícios

de irregularidades na representação da Câmara dos Deputados.
Estão em votação na representação da Câmara dos Deputados as Emendas nºs 22750005,

71040004, 71060004, 71090011, 71090015, 71150005, 71220003, que propõem acréscimos em
dotações relativas a obras com indícios de irregularidades, ressalvados os destaques apresentados.

Os Srs. Deputados que aprovam as emendas do Relator permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovadas por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Foram apresentados nove destaques, que passo a ler:

“Destaque nº 00001. Autor: Senador Gilberto Mestrinho. Emenda
nº 71040008, da bancada do Amazonas.

Destaque nº 00002. Autor: Senador Gilberto Mestrinho. Emenda
71040009, da bancada do Amazonas.

Destaque nº 00003. Autor: Senador Gilberto Mestrinho. Emenda
nº 71040003, da bancada do Amazonas.

Destaque nº 00004. Autor: Senador Gilberto Mestrinho. Emenda
nº 71040004, da bancada do Amazonas.

Destaque nº 00005. Autor: Deputado Pedro Chaves. Emenda nº
71100014, da bancada de Goiás.

Destaque nº 00006. Autor: Deputado Paes Landim.
Recomposição de dotações canceladas. Destaque ao projeto de lei.

Destaque 00007. Autor: Deputado Paes Landim. Recomposição
de dotações canceladas.

Destaque nº 00008: Autor: Deputado Mauro Lopes. Supressão
de elementos do texto da lei ou da receita constante do substitutivo.

Destaque nº 00009. Autor: Deputado Mauro Lopes. Supressão
de elementos do texto da lei ou da receita constante do substitutivo”.

Passo a palavra ao Relator, Deputado Santos Filho, para a apresentação do seu parecer.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Sr. Presidente, tendo em vista o que foi acordado

entre todos os Líderes dos partidos nesta Comissão, da Câmara e do Senado, de que não haveria
apresentação de destaques na fase setorial, eu rejeito, in limine, todos os destaques apresentados.
Recomendo aos nobres Parlamentares que os apresentem desta maneira ou da maneira que bem
entenderem, junto ao Relator-Geral. Foi acordado pelas Lideranças que os destaques seriam
apresentados apenas ao Relator-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Votação do parecer do Relator pela rejeição
dos destaques apresentados, na representação da Câmara dos Deputados:
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Está em votação na representação da Câmara dos Deputados o parecer do Relator pela
rejeição dos destaques.

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

Aprovado por unanimidade.
Os destaques foram rejeitados.
A matéria não será apreciada pela representação do Senado Federal.
Agradeço ao nobre Relator, Deputado Santos Filho, e o parabenizo pelo brilhantismo do seu

trabalho, pela dedicação e garra com que, ao longo de vários anos, tem prestado inestimáveis e
relevantes serviços a esta Comissão. Nós temos um respeito muito grande pela postura, pela
serenidade e pelo trabalho de S.Exa., que ajudou a melhorar o perfil e o conceito da Comissão junto
aos Parlamentares de todos os Estados. É um orgulho para esta Casa ter um Deputado do quilate
de V.Exa., a quem agradeço, de coração, pelo serviço que tem prestado ao País.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas
palavras elogiosas, que atribuo muito mais à amizade que construímos ao longo dos quatro anos
em que convivemos nesta Comissão e nesta Casa.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, pela ordem, para fazer uma homenagem
ao nobre Deputado Santos Filho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, eu sou meio novato nesta Comissão

Mista de Orçamento, estou aqui há apenas três anos. Busquei me orientar mais pelo critério de
ouvir e observar do que de falar, principalmente ao perceber tantos Parlamentares preparados,
sérios, independentemente de coloração político-ideológica. Por isso, destaco o meu respeito e a
minha admiração, nesses três anos, pelo trabalho brilhante do Deputado Santos Filho.

S.Exa. vai descansar do Parlamento, como já foi dito, mas certamente continuará
contribuindo com este País em outras áreas, devido à sua competência e sobriedade,
principalmente ao tratar com a coisa pública e se relacionar com as diversidades de posições
existentes nesta Casa.

S.Exa. é um exemplo positivo de homem público para o nosso País.
O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Muito obrigado, Deputado João Magno. V.Exa., desde

que aqui chegou, procurou-me, e passamos a ter uma boa convivência. Agradeço a V.Exa. as
palavras elogiosas.

O fato de terminar o meu mandato e deixar esta Casa não me impedirá, na condição de
cidadão comum, de continuar lutando por aquilo em que acredito: a democracia e este País. Se
conseguir fazê-lo como cidadão comum, estarei dando ao meu País a mesma contribuição que dei a
esta Casa ao longo de três mandatos.

Fico grato a V.Exa. por suas palavras e por sua demonstração de amizade, consolidada
nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presidente, na ausência do Deputado
Pauderney Avelino e não podendo o próprio Deputado Santos Filho, a maior Liderança do PFL
nesta Comissão, render homenagens ao seu trabalho, sinto-me no dever de, não ocupando a
Presidência, prestar-lhe homenagens, em nome do PFL, e demonstrar nossa satisfação em
constatar que uma área tão complexa foi conduzida com a costumeira competência e habilidade
política, características peculiares ao Deputado Santos Filho.

Tenho certeza de que S.Exa. fará, nesta oportunidade, quando está momentaneamente se
afastando do Parlamento, o mesmo que fez das outras vezes. Essa não é a primeira ocasião em que
S.Exa. decide se retirar por quatro anos sabáticos, para depois retornar ao Congresso com mais
experiência e sabedoria. Certamente, se não estará aqui a partir de 15 de fevereiro de 2033, estará
em 2007 e, espero, no PFL e nesta Comissão.

Sr. Presidente, também não poderia deixar de agradecer a V.Exa. pelo trabalho que realizou.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o nobre Deputado Santos
Filho.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO – Nobre Deputado José Carlos Aleluia, as palavras de
V.Exa. me tocaram bastante, na condição de companheiro de partido e de amigo. Construímos essa
amizade ao longo de quatro anos não apenas nesta Comissão, mas também nas reuniões do
partido, nas lutas pelo nossos ideais.

Realmente, em três mandatos nunca disputei uma reeleição. Razões diversas fizeram com
que isso não acontecesse. Novamente, não disputo a reeleição. Acredito que não voltarei ao
Parlamento daqui a quatro anos, até porque a idade estará bastante avançada e é o momento de
parar. Mas acho que há muitas maneiras de contribuir. Voltarei ao meu Estado como militante do
meu partido, talvez até buscando posições de comando. Quando estive fora da vida parlamentar,
presidi o partido por quatro anos no Paraná; fui Coordenador-Geral da campanha que elegeu o
Governador Jaime Lerner, em 1974. Ainda tenho bastante a oferecer. Tenho disposição, vontade e,
acima de tudo, tenho acendrado amor pelo Brasil. Isso me dará condições de prosseguir.

Deputado José Carlos Aleluia, agradeço mais uma vez a V.Exa. as palavras elogiosas a mim
dirigidas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Agradeço, uma vez mais, a essa figura

fantástica, o nosso colega Deputado Santos Filho.
Vamos dar continuidade aos trabalhos.
Passo a Presidência ao Deputado José Carlos Aleluia, aniversariante de hoje, que está

completando 46 anos. Desejo que outros 46 anos venham, para que V.Exa. continue mostrando
seu brilhantismo, sua dedicação e inteligência na realização do seu trabalho. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Prosseguiremos os trabalhos com a
apresentação do relatório setorial da Área Temática X - Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
sob a responsabilidade do Senador Antero Paes de Barros, do PSDB do Mato Grosso.

Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros, para apresentação do seu relatório e
do seu voto.

O SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS – Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
inicialmente vamos ler apenas parte do relatório encaminhado ao Congresso Nacional, aquilo que
considerarmos essencial para a compreensão, porque ele é composto de muitas tabelas:

“1.1. Histórico
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos do

art. 61, § 1º, inciso II, alínea 'b', combinado com o art. 84, XXIII, da
Constituição Federal, e com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, submete à apreciação do
Congresso Nacional (...) o projeto de lei que 'estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2003'.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, coube-nos a honrosa missão de
apreciar, na condição de Relator-Setorial, a proposta orçamentária da
Área Temática X - Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que
abrange as unidades orçamentárias listadas em epígrafe.

1.2. Análise.
1.2.1. A Proposta Orçamentária da Área Temática para 2003.
Inicialmente, cabe assinalar que a proposta orçamentária para o

exercício de 2003 não inovou no que se refere aos órgãos e unidades
orçamentárias que compõem a Área Temática X - Planejamento e
Desenvolvimento Urbano. Dessa maneira, a exemplo do que vem
ocorrendo nos últimos anos, a Área Temática X está composta pelas
seguintes unidades orçamentárias:

20117 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU);
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47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
47204 - Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA);
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE);
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

(ENAP).
Na forma do projeto oriundo do Poder Executivo, o orçamento do

conjunto das unidades orçamentárias da Área Temática, para o ano de
2003, totaliza R$3.780 milhões, sendo que a distribuição dos recursos
entre o orçamento fiscal e o da seguridade, por unidade orçamentária,
se dá na forma indicada na tabela seguinte”.

Vou ler a página 8 do relatório para realçar o seguinte:
“A proposta orçamentária para a Área Temática tem valor global

3,5% menor que a apresentada para 2002. No que se refere a
Investimentos, a proposta atual apresenta uma expressiva redução de
59% em relação à proposta para 2002, 66% em relação a 2001 e de
73% em relação a 2000. Em outras palavras, os recursos para
Investimentos propostos para a Área Temática em 2003 equivalem, em
termos nominais, a aproximadamente 27% dos propostos para 2000.

Deve-se salientar que a expansão verificada nas alocações da
Área Temática destinada a Pessoal e Encargos Sociais na proposta
para 2002, mantido o mesmo nível em 2003, deriva-se do fato de que
diversas dotações em benefício da Administração Pública Federal, ou
seja, que não guardam relação direta com as despesas das unidades
orçamentárias da Área, têm sido programadas no MPOG. São elas:
‘Pagamento de Pessoal decorrente da Incorporação Judicial — 3,17%;
Anuênios devidos a ex-celetistas no âmbito do Poder Executivo;
Reestruturação de Cargos e Carreiras no âmbito do Poder Executivo;
Pagamento de pessoal decorrente de Provimentos por meio de
Concursos Públicos no âmbito do Poder Executivo; Alocação e
Remanejamento de Cargos e Funções no âmbito do Poder Executivo’.
Tais parcelas, na proposta para 2002, somaram R$ 1. 873 milhão. Além
dessas citadas, a proposta para 2003 ainda inclui as ações ‘Revisão
Geral da Remuneração dos Servidores públicos federais inativos e dos
pensionistas’, Revisão Geral da remuneração dos servidores públicos
federais ativos’, totalizando R$ 1.895 milhão”.

O texto a seguir está na página 9, abaixo das tabelas:
“O fato de a SEDU concentrar a quase totalidade (84%) dos

recursos para Investimentos da Área Temática justifica a drástica
redução para essas dotações mostradas na tabela e já comentada,
quando analisamos as dotações globais da Área Temática. Os recursos
para Investimentos previstos para 2003 equivalem, aproximadamente,
a 28% dos que estavam previstos para 2000.

 Como vimos anteriormente, o Congresso Nacional tem
conseguido compensar, adequadamente, nesses três últimos anos, essa
diminuição nas dotações para Investimentos.

Em termos globais, a proposta para a SEDU apresenta, pelo
segundo ano consecutivo, redução. Desta feita, de 23% em relação à
proposta para 2002. Nesses termos, é a menor proposta desde o ano de
2000”.

Vou ler, na página 12, os dados sobre a execução orçamentária dos últimos anos:
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“A efetiva execução (pagamentos) dos Investimentos na SEDU,
em 2000 e 2001, situou-se em torno de 60%. A tabela deixa evidente
que a maior parte dessa execução ocorreu sob a forma de Restos a
Pagar. O percentual de execução efetiva no próprio exercício tem sido
ínfimo. Desconsiderando os Restos a Pagar, a execução efetiva reduz-se
de 57% para 5,5%, em 2000, e de 66% para 14% em 2001. O fenômeno
parece que se repetirá em 2002, pois até 14/11, a execução efetiva foi
de apenas 3%”.

Leio, na página 14:
“As outras unidades da Área Temática não despertam o mesmo

interesse que a SEDU, por não desenvolverem ações no grupo
Investimentos que afetem diretamente a população. No entanto, vale a
pena salientar que, de uma maneira geral, o nível de efetiva execução
dessas unidades tem-se situado em torno de 90% nos dois últimos
anos, não ocorrendo execução expressiva em Restos a Pagar”.

Passemos, agora, à página17:
"(...) podemos concluir que as ações com índices de efetiva

execução mais expressivas nos anos de 2000 e 2001 — entre 50% e
70% — foram: ‘Melhoria das Condições de Habitabilidade; Implantação
de Serviços de Saneamento Básico em Municípios com população
superior a 75 mil habitantes; e Implantação de Serviços de Saneamento
Básico em Municípios com população até 75 mil habitantes; Ações de
Reestruturação Urbana, Interligação de Áreas Urbanas e de Adequação
de Vias; e Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano'. Vale notar
que, à exceção de uma, essas ações tiveram aumento do valor
autorizado. Verifica-se também que a execução se deu,
preponderantemente, na forma de Restos a Pagar. Também a baixa
execução efetiva verificada, em 2002, até o momento, mostra que esse
fato deverá repetir-se este ano”.

Vamos à página 20:
“1.2.10 Considerações Gerais Sobre as Emendas Apresentadas.
A Área Temática recebeu, inicialmente, 1.782 emendas, sendo

84 coletivas e 1.698 individuais”.
Passo a ler, agora, a página 22:

"Algumas emendas foram transferidas para outras áreas
temáticas, ou por erros de enquadramento, ou a pedido dos autores.
Pelos mesmos motivos recebemos algumas emendas de outras áreas.
Uma das emendas individuais foi retirada pelo autor.

Finalmente, portanto, esta Relatoria teve a incumbência de
apreciar um total de 1.785 emendas, sendo 1.700 individuais e 85
coletivas, das quais 76 de bancadas estaduais, 1 de bancada regional,
6 de Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e 2 de
Comissões Permanentes do Senado Federal.

Cabe observar que alguns ajustes nas emendas se fizeram
necessários, ou para adequá-las aos instrumentos legais, ou para
corrigir imperfeições técnicas. De todo o modo, restou preservada a
intenção manifestada pelos autores nos espelhos das emendas,
inclusive na justificação. Na maioria dos casos, contatamos os
gabinetes dos Srs. Parlamentares, ou dos representantes das
bancadas, ou das Comissões cujas emendas foram ajustadas, com o
objetivo de informá-los do problema ou de obter informações mais
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detalhadas sobre as emendas. Apenas naqueles casos nos quais a
correção era uma exigência, esse procedimento não foi seguido.

1.2.11. Recursos Para o Atendimento Às Emendas
Os recursos para atendimento às emendas, ou são oriundos de

cancelamento efetuados pela Relatoria Setorial na programação
proposta pelo Poder Executivo, ou são disponibilizados pela Relatoria-
Geral.

Os primeiros devem obedecer a uma série de restrições, que têm
base em disposições constitucionais e legais e constam do Parecer
Preliminar. Esta Relatoria, com base nessas normas, está autorizada a
cancelar, para atendimento às emendas, até 40% do total alocado no
GND 4 (item 13 do Parecer Preliminar) , respeitadas as vedações e
restrições estabelecidas nos itens 8 a 10 deste Parecer. Assim
procedendo, obtivemos o total máximo de R$ 23.039.176,00 para
cancelamento no âmbito da Área Temática.

Para atendimento às emendas individuais, esta Relatoria
utilizou recursos no valor de R$ 315.753.050,00 disponibilizados pelo
Relator-Geral. Todas as emendas individuais, em número final de
1.700, foram aprovadas com os valores solicitados. Não houve emendas
individuais inadmitidas ou rejeitadas no mérito.

Para atendimento às emendas coletivas, em número final de 76
emendas de bancadas estaduais, 1 de bancada regional e 8 de
comissões, esta relatoria utilizou recursos no valor de R$
455.000.000,00. O Relator-Geral disponibilizou R$ 440.149.669.,00,
sendo R$ 112.000.000,00 na Fonte 179, R$ 105.000.000,00 na Fonte
901 e R$ 223.149.669,00 na Fonte 100. Esta Relatoria-Geral cancelou
R$14.850.331,00 dos R$ 23.039.176,00 disponíveis. O cancelamento
foi efetuado exclusivamente em ações dos programas finalísticos da
SEDU.

1.2.12. Critérios Para o Atendimento das Emendas Coletivas.
(...)
Para atendimento dessas emendas, utilizamos os seguintes

critérios gerais:
- do valor disponibilizado pelo Relator-Geral, foram destinados 70%

para as emendas destinadas aos Programas Morar Melhor, Nosso
Bairro, Saneamento é Vida e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, e
30% para as emendas destinadas ao Programa Infra-Estrutura
Urbana;

- dos valores assim obtidos, 80% foram divididos uniformemente
pelas emendas, o que resultou em um valor inicial de atendimento
por emenda;

- os restantes 20% foram divididos uniformemente pelos Estados que
compõem as regiões mais carentes do País: Norte, Nordeste e
Centro-Oeste;

- o valor destinado a cada Estado foi dividido pelo número de
emendas apresentado pela respectiva bancada estadual, sendo que
para esse efeito a bancada regional do Centro-Oeste foi considerada
como uma bancada estadual da Região Centro-Oeste;

-  o valor assim obtido foi adicionado ao valor inicial, resultando no
valor final de atendimento para cada emenda.

Emendas de Comissões.
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Esta Relatoria resolveu adotar um valor uniforme para
atendimento às emendas das Comissões, à exceção da Emenda nº
50230004, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da
Câmara dos Deputados, que recebeu tratamento prioritário.

2. Voto do Relator
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 60, de

2002-CN, na forma da Mensagem nº 190, de 2002-CN (nº 764/202, na
origem), no que se refere às unidades orçamentárias integrantes desta
Área Temática, com as alterações decorrentes das emendas
aprovadas”.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Não há inscritos para discutir o

relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado João

Magno.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimento o

nobre Relator, Senador Antero Paes de Barros, pela apresentação do relatório.
Em segundo lugar, reafirmo o que venho falando desde a leitura dos dois primeiros

relatórios: constatamos, efetivamente, que o Orçamento deste ano, para essa fase contemporânea
da República, é o mais famigerado. Especialmente quando nos referimos aos investimentos nas
áreas sociais e até mesmo à manutenção do funcionamento do País em esferas mínimas existem
cortes absurdos para pagamentos de encargos, juros, dívidas, entre outros.

Ficamos perplexos quando vemos que, para investimentos na SEDU, foram liberados 322
milhões de reais. Deste valor, 127 milhões destinaram-se a amortização de dívidas; 105 milhões, a
juros da dívida; 20 milhões, a outras despesas; sobram 65 milhões para investimentos em saúde,
qualidade de vida, habitação, nas cidades brasileiras atoladas na violência e em todo o tipo de
dificuldade.

Portanto, constato mais um dado, um simples dado desse relatório, que traz outros muito
relevantes sobre a gravidade da situação que o Governo Lula vai encontrar.

Para nós, desta Comissão, isso reforça a necessidade de nos prepararmos para o que há por
vir no próximo ano, porque percebemos ser preciso iniciar um processo de reconstrução do País,
endividado e desacreditado.

Ainda bem que a esperança do povo brasileiro renasceu e está firme e forte. Acredito que o
futuro Presidente colocará o País nos trilhos, porque, do jeito que está, do ponto de vista oficial, e
pelo que estamos constatando na sociedade, a situação é muito grave.
 Lamentavelmente, o Governo que aí está nos últimos oito anos deixou tudo isso acontecer
de qualquer maneira: pagou os juros da dívida, fez o desmonte do Estado brasileiro, entregou o
restante da estrutura do País, privatizando sem critérios. Não que todo o processo esteja
condenado, mas em grande parte as privatizações provocaram o apagão, no ano passado, para citar
apenas um exemplo.

Portanto, fica o registro de que esse modelo neoliberal, por si só, se puniu. E aqueles que
estavam iludidos, rezando a cartilha do FMI, da forma que foi imposta; aqueles que não
entenderam que este País tem a força das mais importantes nações do planeta; aqueles que não
entenderam que deveriam exigir o mínimo de respeito ao nosso País para que ele não chegasse no
ponto em que se encontra, quase no patamar da Argentina, certamente deveriam fazer o mea-culpa
e auxiliar o País a sair do buraco.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Agradeço ao Deputado João Magno a

intervenção. Sinto não estar no plenário para debater com V.Exa.
Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão.
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Antes de passarmos à votação do relatório do Senador Antero Paes de Barros, ressalvados
os destaques, concederei a palavra a S.Exa. e, em seguida, lerei os destaques.

O SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,
Deputado João Magno, não vou entrar no debate sobre a situação do País e as dificuldades
orçamentárias na área de investimentos.

Gostaria apenas de enfatizar que propusemos critérios diferenciados para, nessa realidade
que aí está, destinarmos recursos 20% maiores para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
além de buscarmos priorizar as emendas dos Programas Morar Melhor, Nosso Bairro, Saneamento
é Vida e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, destinando 70% dos recursos da área para esses
setores. Sinalizamos claramente que o País não precisa de Prefeitos e Governadores pedintes, mas
de governantes que tenham condições de sobreviver à custa dos Erários municipal e estadual, para
que o Orçamento da União seja utilizado de forma mais produtiva, em benefício do desenvolvimento
nacional.

Entendo que a política de habitação popular e de saneamento básico é responsabilidade da
União. Estamos aprovando emendas no Orçamento da União, mas sei que, às vezes, os recursos
destinados à manutenção de BRs importantes do País são menores do que os destinados a obras de
ligação entre vias urbanas das cidades brasileiras. Essas tarefas, com uma reforma tributária
justa, seriam perfeitamente possíveis de se fazer pelos Prefeitos.

Sr. Presidente, esperamos que o País saiba priorizar os recursos que tem para investimentos
em áreas sociais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Muito obrigado, Senador Antero Paes
de Barros.

Passaremos à leitura dos onze destaques apresentados. O Destaque nº 1 é de inclusão e
aumento de dotação à Emenda nº 12, de autoria da bancada de Sergipe, assinado por seu
coordenador, Senador Antônio Carlos Valadares.

O Destaque nº 2 é sobre a Emenda nº 10, também da bancada de Sergipe, assinado pelo
coordenador, Senador Antônio Carlos Valadares.

Destaque nº 3 à Emenda nº 6, também da bancada de Sergipe, de autoria do Senador
Antônio Carlos Valadares.

Destaque nº 4 à Emenda nº 5, da bancada de Sergipe, assinado pelo Senador Antônio
Carlos Valadares.

Destaque nº 5 à Emenda nº 4, da bancada de Sergipe, assinado pelo Senador Antônio
Carlos Valadares.

Destaque nº 6 à Emenda nº 3, da bancada de Sergipe, assinado pelo Senador Antônio
Carlos Valadares.

Destaque nº 7, da bancada de Sergipe, à Emenda nº 2, assinado pelo Senador Antônio
Carlos Valadares.

Destaque nº 8, também da bancada de Sergipe, à Emenda nº 8, assinado pelo Senador
Antônio Carlos Valadares.

Destaque nº 9 à Emenda nº 71040002, da bancada do Amazonas, assinado pelo Senador
Gilberto Mestrinho.

Destaque nº 10, da bancada do Amazonas, à Emenda nº 71040001, assinado pelo Deputado
Pauderney Avelino.

Destaque nº 11, da bancada do Amazonas, à Emenda nº 71040010, do Senador Gilberto
Mestrinho.

Passo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros, para proferir parecer, se desejar em
bloco, aos destaques apresentados.

O SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas,
em virtude do entendimento que houve nesta Comissão, consideramos justas as aspirações de
todos os Parlamentares e de todas as bancadas que apresentaram os seus destaques, mas
entendemos que eles poderão ser repetidos quando da apresentação do relatório geral. Foi esse o
entendimento com todas as Lideranças do Congresso Nacional.
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Portanto, opinamos pela rejeição dos destaques, em bloco.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Passamos à votação do relatório

setorial à Área Temática X - Planejamento e Desenvolvimento Urbano, do Senador Antero Paes de
Barros, do PSDB de Mato Grosso, ressalvados os destaques.

Os Srs. Deputados que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que são favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos à votação do parecer pela rejeição, em globo, dos onze destaques apresentados

pelo Senador Antero Paes de Barros.
Em votação na Câmara.
Os que são favoráveis ao parecer pela rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado na Câmara, não vai ao Senado.
Cumprimos toda a pauta do dia de hoje. Quero agradecer ao Senador Antero Paes de Barros

pela forma com que se relacionou com toda a Comissão, especialmente com a Mesa, e parabenizá-
lo pelo trabalho. Sei que não foi um trabalho fácil, basta ver os destaques da bancada de Sergipe,
Estado pobre que precisa de grandes ações na área que V.Exa. relatou e que terá, a partir de 1º de
janeiro de 2003, um Governador bastante dinâmico no setor de recursos hídricos e de
desenvolvimento regional, o meu companheiro de partido João Alves. Portanto, sei das suas
dificuldades em atender às solicitações. Discutiremos isso com Relator-Geral.

Agradeço, portanto, ao Senador Antero Paes de Barros e a todos os presentes e suspendo a
reunião até as 10h de amanhã, quando retomaremos a leitura e a votação dos dois últimos
relatórios setoriais, sobre integração nacional e saúde. Se possível, votaremos os projetos de
decreto legislativo, os créditos suplementares e as contas do Presidente da República, que estão
pendentes. Com a presença do Deputado Ricardo Barros e dos Líderes do Partido dos
Trabalhadores, do PMDB, do PSDB e do PFL, certamente serão feitos acordos amanhã.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Está aberta a 20ª reunião ordinária
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada a apreciar as
matérias constantes da Pauta 31 e da Pauta 32, em que constam os relatórios setoriais
apresentados às áreas temáticas da Proposta Orçamentária nº 3.

Vamos iniciar os trabalhos de hoje com a apresentação do relatório do Deputado Alexandre
Santos, do PSDB do Rio de Janeiro, referente à Área Temática VII – Saúde.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Alexandre Santos para proferir seu parecer.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, escuse-me por

interromper a sessão, mas gostaria de pedir a V.Exa. que considerasse a solicitação que faço.
Apresentei emenda de redação alterando a denominação do Programa Grande Fronteira do

MERCOSUL. V.Exa. deve estar lembrado que o Relator, em seu parecer preliminar, não pôde
acolher a emenda, mas assumiu o compromisso público e solene de que a acolheria quando
chegasse o momento de emitir parecer. No entanto, verifiquei que a emenda, mesmo que singela,
omitiu a lei sancionada pelo Presidente da República no dia 29 de maio.

Na emenda, onde se lê “Desenvolvimento Integrado e Sustentado da Mesorregião Grande
Fronteira do MERCOSUL”, leia-se “Programa Grande Fronteira do MERCOSUL”, que é a denominação
correta.

Peço, então, a V.Exa. que encaminhe ao Sr. Relator Geral o meu requerimento para que,
após a expressão “Programa Grande Fronteira do MERCOSUL”, figure “Lei nº 10.466, de 29 de maio
de 2002”.
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É o requerimento que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – A Presidência defere o requerimento

de V.Exa. e determina à Secretaria da Comissão que elabore ofício, que irei assinar, dirigido ao
Relator Geral, solicitando a correção.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Com a palavra o Deputado Alexandre

Santos.
Antes porém que o Deputado inicie, peço ao Deputado Félix Mendonça que assuma a

Presidência da Comissão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, coube a

este Relator, de acordo com as análises técnicas das solicitações das bancadas parlamentares,
tentar fazer o atendimento ora apresentado aos senhores pelo parecer.

Sr. Presidente, inicio minha leitura, pedindo vênia para fazer uma errata ao parecer da
Emenda nº 71.150.009, da Bancada do Pará. Onde se lê “pela aprovação”, leia-se “pela aprovação
parcial”. E, no Item 9.2, onde se lê “nova distribuição dos recursos do SUS, resultante de acordo do
Colégio de Líderes, quando da aprovação do relatório setorial de saúde”, leia-se “nova distribuição de
recursos do SUS”. São erratas técnicas que necessariamente precisaram ser feitas.

Passo a ler, neste momento, o relatório efetivado para a Saúde (Área Temática VII) para o
Orçamento 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Solicito a V.Exa. que encaminhe as
erratas à Comissão.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Pois não.
Relatoria da Área Temática VII, do Orçamento de 2003, sobre o Projeto de Lei nº 60, de

2002, do Congresso Nacional, “que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2003, na parte referente ao Ministério da Saúde”.

Nos termos do art. 165, caput e § 5º, da Constituição Federal, combinado com o art. 35, §
2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Exmo. Sr. Presidente da
República submete à apreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 190, de 2002, o
Projeto de Lei nº 60, de 2002, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2003, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento
das Empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com
direito a voto.

Por designação do Sr. Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, na forma do art. 9º da Resolução nº 1, de 2001-CN, coube-nos a honrosa missão de
relatar a proposta orçamentária do órgão do Ministério da Saúde para o ano 2003, aí incluídos os
programas de trabalho das unidades orçamentárias a ele vinculadas direta ou indiretamente.

Sr. Presidente, já que nosso relatório foi distribuído, peço a V.Exa. dispensa da leitura.
Assim, poderemos passar a ler a parte das emendas que se fazem necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Deferido, conforme a solicitação.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, vamos direto ao relatório.
Das Emendas:
Ao Ministério da Saúde foram apresentadas 1.989 emendas. As maiores demandas

concentram-se no Fundo Nacional de Saúde: 1.707 emendas. O total de pleitos supera R$6 bilhões.
Na análise da distribuição das emendas por programas, repete-se a tendência dos anos

anteriores. Consoante os dados da tabela seguinte, verifica-se que mais de 75% das emendas
apresentadas ao setor estão concentradas em ações de programas de qualidade e eficiência do SUS,
o que evidencia que a grande demanda dos Estados e Municípios objetiva a ampliação e
modernização de sua rede de atendimento. Em segundo lugar, aparece saneamento básico, com
14% do total das emendas.

O exame prévio revelou que algumas emendas, originalmente apresentadas em nossa área
temática, contemplavam as ações de competência da Área de Assistência Social. Adotando o
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procedimento habitual da Comissão Mista, remanejamos essas emendas para o setor competente,
ou melhor, para o aproveitamento total das emendas apresentadas. Pela mesma razão, também
recebemos emendas da referida área temática. O Anexo I relaciona-se às emendas transferidas e
recebidas nessas condições.

Salientamos que, para o acolhimento das emendas, foram feitos alguns ajustes e correções
para melhor adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar defeitos de elaboração que
eventualmente pudessem constituir óbice à sua execução. Assim, foram realizadas adequações de
subtítulo, de GND, da modalidade de aplicação e de meta.

Entre os ajustes efetuados, vale destacar:
• Reforma com recursos de investimentos: diversas emendas alocavam somente recursos

para o investimento (GND 4), não obstante constar em seus subtítulos a palavra “reforma”,
que exige receitas decorrentes para sua execução. Nessas situações, quando tal expressão
era acompanhada por outras que indicavam ações típicas de investimento, como
“implantação”, “constituição”, “manutenção” e/ou “equipamento”, corrigiu-se o subtítulo,
substituindo-se a expressão “reforma” por “adequação”. Quando aparecia isoladamente,
alterou-se o grupo natureza das despesas de investimento (GND 4) para outras despesas
decorrentes (GND 3).

• Mais de uma ação como objeto: alguns subtítulos contemplavam mais de uma ação, em
desacordo com o art. 21, III, da Resolução nº 01/2001, do Congresso Nacional, que veda
emenda constituída de ações que devam ser objeto de emendas distintas. Exceto quando da
manifestação contrária por parte do autor, prevalece nos ajustes a ação mais diretamente
relacionada à funcional programática expressa nas emendas.

• Subtítulo com mais de um beneficiário ou área geográfica: algumas emendas foram
apresentadas indicando mais de uma localidade ou mais de um beneficiário, o que está em
desacordo com o Item 3.4 da Parte B do Parecer Preliminar. Nesses casos, ajustaram-se os
subtítulos de forma a sanar a impropriedade observada.
• Construção em entidade privada: suprimiram-se, quando existentes, as

expressões “construção” e/ou “implantação” das emendas que alocavam recursos em
entidades privadas, em face do que dispõe o inciso II do art. 33 da LDO 2003, que
determina a utilização de “auxílios” exclusivamente para ampliação e equipamento, não
permitindo, portanto, a sua aplicação em construção.

• Adequação de metas: quando necessário, foram efetuados ajustes nos
quantitativos informados, tendo por base os custos unitários médios utilizados pelo
Governo na elaboração da proposta orçamentária.

• Saneamento em Municípios com mais de 30 mil habitantes: algumas emendas
pretendem alocar recursos para saneamento básico em Municípios com mais de 30 mil
habitantes, o que se mostra incompatível com o Plano Plurianual. Para não prejudicá-las
e dada a manifestação de vários desses autores em se manter a ação na FUNASA,
acatamos tais emendas com ajustes nos seus subtítulos, suprimindo o nome da
localidade e deixando-as genericamente para a Unidade da Federação correspondente,
ou melhor, os seus Estados.

Dos cancelamentos setoriais no atendimento das emendas:
Esta Relatoria buscou dar cumprimento ao Item 11, da Parte Especial do Parecer

Preliminar, que trata do cancelamento prévio linear de 10% das dotações consignadas no grupo
“investimentos”. Para a sua consecução, todavia, houve restrições de ordem técnica, o que fez com
que, do total de R$61,8 milhões disponibilizados à área temática em questão, somente R$59,8
milhões pudessem efetivamente ser utilizados.

Todavia, aos R$59,8 milhões do corte linear acresçam-se outros R$124 milhões
remanejados por esta Relatoria, com fulcro no Item 13.1 da Parte Especial do Parecer Preliminar,
que faculta às Relatorias Setoriais disporem de até 40% dos seus recursos de investimentos. Dessa
forma, o total remanejado da programação do Ministério da Saúde foi de R$183,8 milhões, 23% dos
investimentos do órgão.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

162

Tendo em vista os cancelamentos se destinarem a atender os legítimos pleitos
parlamentares, adotamos como critério remanejar, a partir das demandas das emendas, tendo
como princípio dar ao corte, preferencialmente, o caráter de remanejamento dentro do mesmo
programa e da mesma Unidade da Federação. Com isso, buscamos garantir que nenhuma Unidade
da Federação teria redução de suas dotações e que o corte que eventualmente ocorresse num ou
noutro seqüencial seria para atender à ação do mesmo programa dentro da mesma Unidade da
Federação.

Do acolhimento das emendas:
No atendimento das emendas individuais e coletivas foram mobilizados R$806,5 milhões,

sendo R$183,8 milhões originários de remanejamento no âmbito da programação do próprio
Ministério da Saúde, conforme relatado anteriormente, e R$ 622,7 milhões disponibilizados pela
Relatoria Geral.

No que se refere às emendas individuais, todas foram aprovadas na plenitude dos valores
solicitados, o que implicou a utilização de R$338,9 milhões dos recursos disponíveis nesta área
temática.

O atendimento das emendas coletivas envolveu recursos da ordem de R$467,5 milhões, dos
quais R$369,1 milhões (79%)  foram alocados em emendas de bancada, R$87,1 milhões (18,6%),
em emendas de Comissão, e R$11,3 (2,4%) nas emendas de bancada regional.

Dos recursos destinados a bancadas estaduais, 56% foram distribuídos segundo o seguinte
critério:

• 1/3 proporcionalmente à população dos Estados;
•  1/3 proporcionalmente ao inverso da renda per capita de cada Unidade da

Federação; e
• 1/3 proporcionalmente ao valor pleiteado pelas bancadas.

Os 44% restantes obedeceram ao critério de mérito, após ouvir os membros da bancadas
sobre quais ações eram mais urgentes e prioritárias, fixando-se ainda o piso de R$1,5 milhão no
atendimento das mesmas.

Quanto às demais emendas coletivas, prevaleceu o critério de mérito, sendo que, no caso
das bancadas regionais, parcela dos valores que nelas seriam alocados foram priorizados para as
emendas de bancada estadual, tendo em vista ter sido nesse tipo de emenda que este Relator
recebeu os maiores apelos. Ademais, considerou-se ainda o fato de os pleitos das emendas de
bancada regional estarem, de certa forma, atendidos nas emendas de bancada estadual e de
Comissão.

Da aplicação dos critérios adotados resultaram as seguintes alocações: bancadas estaduais,
64 – valor R$369,1 milhões; Comissões, 4 – valor R$87,1 milhões; bancadas regionais, 2 – valor
R$11,3 milhões. Total: 70 emendas, no valor de R$467,5 milhões.

Das emendas de ajuste técnico:
À semelhança do que ocorreu no processo orçamentário de 2002, algumas ações vieram

classificadas na proposta orçamentária com códigos distintos daqueles aprovados no PPA
2000/2003 e nos orçamentos de 2000, 2001 e 2002. Em alguns casos, a modificação incidiu sobre
o código da atividade, mas foram também detectadas divergências entre códigos identificadores de
subfunção, programa e subtítulo.

Para corrigir essas inadequações, elaboramos dez emendas de ajuste técnico, as quais se
encontram sintetizadas no Anexo III.

Indicação ao Relator Geral:
Atendimento à EC nº 29, de 2000.
Conforme discorremos no Item 3 deste relatório, a proposta orçamentária, principalmente

em face da atualização dos parâmetros macroeconômicos que fundamentaram a sua elaboração,
não atende ao preceito constitucional quanto aos recursos mínimos federais a serem aplicados em
ações e serviços públicos de saúde.

Mister se faz, portanto, que, na fase do Relatório Geral, se façam os ajustes necessários para
o cumprimento do ditame constitucional.
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À vista do que estabelece o Item 17.4 da Parte Especial do Parecer Preliminar, que
determina se verificar o cumprimento do art. 77 do ADCT, à luz da Decisão nº 143/2002, do TCU,
a necessidade de aporte adicional, já considerados os R$622,7 milhões acrescidos à programação
do Ministério da Saúde nesta fase setorial, seria da ordem de R$2,7 bilhões. Caso se mantenha, no
entanto, a interpretação do Governo, a necessidade de recursos se reduziria para R$858 milhões.

Correção dos recursos do SUS — pleito realmente que esta Casa vem fazendo há muito
tempo:

Chegaram às nossas mãos diversos pleitos no sentido de corrigir distorções na distribuição
dos recursos do SUS destinados ao pagamento da rede cadastrada e conveniada.

A proposta encaminhada pelo Poder Executivo, à semelhança de anos anteriores, apresenta
grandes distorções na distribuição desses recursos. Para exemplificar, peguemos os extremos.
Enquanto o Rio de Janeiro aufere R$92,17 por habitante, o Amapá recebe apenas R$39,98,
situando-se a média nacional em torno de R$70,11. Essa situação só tende a perpetuar as
desigualdades regionais.

A intenção é elevar os gastos per capita ao mínimo de R$70,11 naqueles Estados cuja
participação na proposta seja inferior a esse valor, que coincide com o per capita médio nacional da
proposta. Para tanto, propõe-se a utilização de R$1.043 milhões dos R$1,5 bilhão reservados à fase
da Relatoria Geral para o atendimento do mínimo constitucional, por recomendação do Comitê de
Avaliação da Receita Orçamentária.

Registre-se que o montante requerido representa 69,5% do total reservado à Saúde, o que se
mostra bastante razoável, haja vista que essa também é a relação percentual da aludida
programação no contexto das despesas obrigatórias de caráter continuado.

O quadro a seguir mostra os acréscimos por Unidade da Federação e a nova distribuição
que se encontra nas mãos dos senhores.

Obras com indícios de irregularidades:
A proposta orçamentária foi encaminhada em consonância com os dispositivos insertos nos

arts. 86 e 10, inciso X, da LDO de 2003, que estatui: “O projeto de lei orçamentária anual poderá
contemplar subtítulos relativos a obras de serviços com indícios de irregularidades graves,
informadas pelo Tribunal de Contas da União, permanecendo a execução orçamentária física e
financeira dos contratos conveniados, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios,
condicionada à adoção de medida saneadora pelo órgão ou entidade responsável sujeita à prévia
deliberação da Comissão Mista de que trata o art. 166, inciso I, da Constituição, 6º deste artigo.”

Dessa forma, após avaliar as informações atualizadas provenientes do TCU e consoante
recomendação do Comitê, elaboramos a tabela constante do Anexo 4 deste relatório, discriminando
as obras com indícios de irregularidades mencionadas, inciso IV do art. 87 da LDO, de 2003, bem
como os contratos e convênios pertinentes, conforme o caso.

Diante do exposto, apresentamos o Voto do Relator:
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 60, de 2002, do Congresso Nacional, no que

concerne às unidades orçamentárias do Ministério da Saúde, na forma apresentada pelo Poder
Executivo, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.

Sr. Presidente, era o que tinha a apresentar. Estou à disposição para o que for necessário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Está iniciada a discussão, assim como o

prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término do debate.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, nobre e querido Relator, Deputado

Alexandre Santos. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero pedir desculpas a V.Exa. por minha
ausência ontem, mas o Deputado José Carlos Aleluia me disse que só haveria leitura e não votação.
Se soubesse, necessariamente estaria aqui. Informaram-me de que votamos o relatório do
Deputado Santos Filho, a quem agradeço por três emendas. Na outra, vamos depois pedir um
pouquinho mais de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, o nobre Deputado já nos atendeu em três
grandes emendas importantes para nós: a BR-101, a Linha 3, do metrô, e ainda o término da obra
do Pontão de Volta Redonda, e a 494, que são regiões importantes.
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Voltando ao relatório da saúde, talvez o mais importante desta Casa, obviamente, é muito
difícil para mim, companheira de bancada do Deputado Alexandre Santos, reclamar dos valores,
mas o assunto faz parte das obrigações do Coordenador. E S.Exa. deve se sentir mal porque tem
sido sempre coordenador da bancada. A bancada do Rio de Janeiro sempre priorizou a área de
saúde, com quatro emendas este ano, além da emenda regional. Mas os valores, infelizmente, não
foram aqueles de que gostaríamos.

Sabemos do esforço do Deputado Alexandre Santos no sentido de encontrar recursos para
atender a todas as bancadas regionais e estaduais. Para nós, a questão da saúde é, talvez, a mais
importante. São 80 Municípios com dificuldades e pouquíssimos hospitais fora da cidade do Rio de
Janeiro. Temos o histórico de dez hospitais federais no Rio de Janeiro, construídos ao longo da sua
história, mas sem nenhum tipo de equipamento; enfim, somando-se também a história da
municipalização diferenciada dos outros Estados da Federação. Há muitos postos de saúde
também na mesma situação.

É um Estado hiperpopuloso, como todos sabem, e não poderia deixar de, mesmo
agradecendo ao Deputado Alexandre Santos a indicação dos valores, pedir-lhe que interceda junto
ao Relator Geral para que, a partir dos destaques que vou apresentar em nome da bancada, haja
aumento dos valores.

Quanto à Região Sudeste, que tem quatro Estados, o valor foi muito pequeno. Então,
também vale apresentar esse destaque.
 Por outro lado, em nome da Comissão de Seguridade Social e Família, quero dizer que foi a
primeira vez que tivemos valores tão significativos. Trata-se de uma Comissão e, portanto, valores
nacionais serão destinados a todos os Estados da Federação. E o nobre Deputado indicou R$25
milhões para a adequação de unidades e R$15 milhões para a parte específica dos hospitais
universitários. Esse é um grande avanço. Eu quero elogiar V.Exa. por ter determinado para a
Comissão valores tão altos e expressivos.

Agradeço e parabenizo V.Exa. Infelizmente, cabe-me apresentar quatro destaques, já
sabendo que V.Exa. terá que recusá-los. Mas tenho certeza de que V.Exa. levará ao Relator Geral o
pleito de aumento dos valores da nossa bancada.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Deputada Laura Carneiro, é um prazer ouvi-la.
Fizemos o máximo nesta Comissão, mas os valores aportados na área da saúde são ínfimos

em relação aos pleitos. Tivemos o pleito de R$6,8 bilhões e o atendimento de R$320 milhões, isto é,
de 5%. Nessa ginástica, fizemos o máximo, tentando atender tecnicamente, e até mesmo ouvindo,
Governadores e todas as bancadas dos Estados.

Mas, a partir do momento em que o Relator Geral pegou para si a disponibilidade dos
atendimentos futuros, temos certeza de que o Senador Sérgio Machado não deixará de atender o
Rio de Janeiro. Inclusive, trata-se de pleito do próprio Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra Deputado Gilmar
Machado.

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobre Relator, a orientação é
essa. Não vou nem gastar meu tempo para fazer destaque se não há nenhuma possibilidade de
atendimento por parte de V.Exa.

 Mas quero voltar a fazer um apelo aqui. Inclusive, por suas recomendações, acho que
V.Exa. teria condições de atender. Eu sei das dificuldades existentes não só na área da saúde mas
em todas as demais. Mas quero pedir-lhe que seja reforçada, em suas recomendações e indicações
ao Relator Geral, a questão dos hospitais universitários. Esses hospitais vivem crise profunda. Em
Uberaba, vizinha à Uberlândia, cidade em que moro, o hospital está fechado, sem atendimento, o
que provoca graves problemas. Em Uberlândia, o hospital não fechou porque recursos no valor de
R$500 mil, embora atrasados, saíram agora. Eles estão segurando, para fechar as contas em
janeiro. Então, apelo que, em suas indicações ao Relator Geral, fique consignado, registrado o
pedido para que se dê especial olhar aos hospitais universitários.
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 Quero parabenizar V.Exa. Na distribuição do SUS, apesar de o meu Estado ter pequeno
acréscimo, a correção de V.Exa. diminuiu pelo menos um pouco a discrepância que há hoje nessa
relação dos recursos do SUS.

Mas, na questão dos hospitais universitários, peço que V.Exa. faça um apelo, e que fique
registrado nesta Comissão, para que possamos votá-lo juntos. Assim, os hospitais poderiam ter
tratamento emergencial. A questão é grave. Em meu Município, não se trata de um hospital de
Uberlândia, mas ele é regional, pois atende não só o Triângulo Mineiro, mas também parte de
Goiás, um pedaço de Mato Grosso do Sul e, ainda, um pedaço de São Paulo. Então, é o apelo que
faço. Não vou fazer destaque.

 Parabenizo V.Exa. e não tenho muitas observações a fazer, a não ser as gerais. Sei das
dificuldades que V.Exa teve como Relator Setorial para, com poucos recursos, tentar atender a
grande demanda do povo brasileiro por saúde. Sei que V.Exa. fez isso da melhor forma possível
com os parcos recursos que recebeu.

 Esse é o único apelo que dirijo em especial a V.Exa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE  (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, pode ter certeza de que seu clamor também é um clamor deste Relator. Os

hospitais universitários necessitam imensamente que façamos até uma frente em favor deles, tendo
em vista a precariedade dos atendimentos que eles hoje estão fazendo. É necessária, realmente,
nova visão do atendimento dos hospitais universitários. Também sentimos muito isso no Rio de
Janeiro, onde há hospitais universitários necessitando não de ajuda, mas de SOS. V.Exa. pode ter
certeza de que haverá o clamor, não só como indicação, mas como pleito, que está na base da
saúde toda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Com a palavra, pelo PDT do Pará, o
Deputado Giovanni Queiroz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, se disser que li todo o relatório,
vou estar mentindo. Mas quero dizer que, do pouco que li e ouvi, o Sr. Relator, Deputado Alexandre
Santos, está de parabéns, até porque S.Exa. aborda questão fundamental, que é diminuir
desigualdades regionais. Quando S.Exa., por seu relatório, propõe ao Relator Geral que,
incorporando R$1 bilhão, diminua a defasagem entre R$39 e R$90, entre o Amapá e o Rio de
Janeiro, colocando-se no patamar de R$70 aqueles que estão a menor em relação a esse valor,
S.Exa. busca exatamente fazer justiça social. Afinal, o sangue do amapaense e do paraense não é
diferente do sangue daquele que mora no Rio de Janeiro. Não é verdade? E S.Exa., com muita
sensibilidade, pôde perceber isso.

 Nós, em outro momento, já há cinco anos, conseguimos diminuir essa defasagem, porque
essa diferença era maior ainda. E, agora, é o momento de se ajustar mais, até porque, se Rio de
Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná atendem mais a média e alta
complexidade, porque têm maior instrumental e maior corpo hospitalar, sem dúvida nenhuma
precisamos implementar isso também no Norte, até para evitar a migração e o acúmulo de serviços
nas outras Regiões.

 Então, Sr. Presidente, o Relator merece nosso aplauso. É uma pena que ele não tenha tido
recursos já para o atendimento aqui, no âmbito da Relatoria Setorial. Mas tenho certeza de que o
Relator Geral será sensível a isso, porque é de uma justiça formidável. Quero cumprimentá-lo por
essa razão.

Tenho esse quadro em mãos também, e tinha vindo aqui para lhe cobrar o encaminhamento
nessa direção. Mas nem precisou. S.Exa. foi mais sensível do que eu esperava.

Quero cumprimentá-lo por isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Muito obrigado, Deputado Giovanni Queiroz.
 Essa é uma reivindicação desta Casa há muito tempo, um clamor para que tenhamos um

Brasil igualitário. E temos que fazer isso, encaminhando nesse sentido as ações dentro desta Casa.
Conversamos muito com o Relator Geral e com o Presidente. Disse que nós não poderíamos mais,
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ano após ano, discutirmos e não fazermos nada de concreto. Estamos fazendo isso, dando o
primeiro passo.

 Quero agradecer suas palavras e dizer que esta minha ação é principalmente uma de suas
reivindicações que estou neste momento atendendo.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra o Deputado Dr. Benedito
Dias.

O SR. DEPUTADO DR. BENEDITO DIAS – Sr. Presidente, Sr. Relator, primeiro, quero
parabenizar o Relator pelo relatório e também me solidarizar com o Deputado Giovanni Queiroz,
por suas palavras relativas ao fato de o senhor estar tentando corrigir as distorções que existem no
Brasil, principalmente na Região Norte.

O Estado do Amapá, que represento, tem renda per capita de R$39. Está sendo sugerido o
aumento para R$70. Já tinha visto isso no relatório e pensei: "tenho que parabenizar o Deputado". É
pouco ainda, mas já é grande vitória se conseguirmos isso.

 Além disso, quero deixar registrado algo em relação a uma emenda. Sei que ninguém vai
apresentar destaque, porque V.Exa. não tem recursos. Mas o Ministério da Saúde está construindo
o Hospital do Câncer no Estado do Amapá. A obra está em pleno andamento. E precisamos de
recursos para que não fique parada. Tinha sugerido R$25 milhões para sua continuidade, mas
fomos agraciados com R$2,4 milhões.

Então, quero que isso fique registrado. Sei que é pouco. É importante que V.Exa., quando
conversar com o Relator Geral, solicite mais recursos para o Estado do Amapá, o qual represento.
Peço que nossa situação seja olhada com muito carinho, porque é muito pouco recurso para obra
de tal importância para o Estado e para o Norte. O único centro de tratamento dessa patologia
próximo do Estado do Amapá fica em Belém do Pará. Imaginem a dificuldade do nosso povo quando
sofre dessa doença e precisa ir ao Estado do Pará se tratar. Não há recursos. A Secretaria de Saúde
arca com todas as despesas, tratamento, estada e passagem. Estamos próximos do dia em que esse
problema estará resolvido. Então, peço que V.Exa. converse com o Relator, revele essa nossa
manifestação, que é reivindicação da população amapaense.

 Mais uma vez, está de parabéns o Sr. Relator.
 Desejo que sejam obtidos mais recursos para nossa Região. Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra o Relator, Deputado

Alexandre Santos, do PSDB do Rio de Janeiro.
 O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Muito obrigado, Sr. Presidente.
 Nobre Deputado, farei aqui imediatamente uma observação dirigida ao Sr. Relator Geral.

Pessoalmente, conversarei com S.Exa. sobre sua necessidade, uma vez que tenho certeza de que
poderá ser atenuado o sofrimento daquela população que tanto precisa das atenções na área da
saúde. Tenha certeza V.Exa. de que farei, dentro do meu relatório, uma indicação para que seja
modificada essa destinação feita tecnicamente por este Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) - Com a palavra o Deputado Eujácio
Simões, do PL da Bahia.

O SR. DEPUTADO EUJÁCIO SIMÕES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Relator, tivemos
oportunidade de encaminhar a V.Exa., com certa antecipação, proposta de interesse da Bahia e dos
Estados do Nordeste, tendo em vista a distribuição do Sistema Único de Saúde, precisamente dos
serviços de média e alta complexidade. E vejo, na proposta que está no relatório, que V.Exa. busca
em parte atender essa nossa demanda. Depreendemos disso que haveria aumentos de cerca de
80% per capita para o Estado, que tem o menor valor per capita, que é o Amapá. E os que tiveram
menores aumentos foram Santa Catarina, Distrito Federal e Minas Gerais, em torno de 5%.

 Em relação ao meu Estado, a Bahia, que sempre reclamou e sempre reivindicou aqui por
outras vozes, do Deputado Ursicino Queiroz e do Deputado Aroldo Cedraz, há proposta de aumento
de 15% no seu valor per capita.

 Queremos aqui reivindicar que V.Exa. faça uma indicação ao Relator Geral, porque, como
bem diz o relatório, os recursos utilizados para se alcançar esse patamar per capita se ativeram
apenas aos recursos adicionais mínimos da saúde. V.Exa. utilizou aí R$1,523 bilhão, ou melhor,
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70% disso para atender aos recursos do SUS, deixando o restante para outras áreas. Ocorre que,
quando nos remontamos à Tabela nº 4, no início do relatório, em que há um comparativo entre os
gastos públicos com saúde, verificamos que o Brasil está atrás da Venezuela, de Trinidad e Tobago,
do Chile, do México, do Panamá, da Costa Rica, do Uruguai e da Argentina. Segundo esses dados, a
Argentina gasta três vezes mais do que o Brasil em saúde. Então, não podemos entender que
fiquemos limitados aos recursos mínimos vinculados, quando pelo relatório de estimativa de receita
o Relator Geral dispõe livremente para programar de cerca de R$6 bilhões e 844 milhões.

Então, quero parabenizá-lo pela proposta inicial, mas também exortá-lo para que faça
gestões junto ao Relator Geral, no sentido de melhorar a renda per capita nos Estados, talvez com a
mesma filosofia de dois patamares dos Estados que estão bem aquinhoados, como o Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, e dos outros que chegaram perto. Mas que busque
diminuir as diferenças e aumente o patamar de gasto per capita, para pelo menos superar a marca
dessa tabela a que fiz referência.

Era isso o que eu gostaria de propor a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Passo a palavra ao Relator para

responder. Eu ia pedir aos três últimos inscritos para que fizessem suas intervenções, mas vou
mudar a sistemática.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Quero parabenizar o Deputado Eujácio Simões,
que me apresentou vários estudos. Destaco, no entanto, que só pude trabalhar com o valor ora
referendado da saúde e ponderei ao Relator Geral para que atendesse a um pleito maior,
principalmente no que se refere à sua ponderação.

Neste primeiro momento, a Bahia já é contemplada com R$135 milhões a mais, na tentativa
de amenizar as injustiças que o Estado vem sofrendo há muito tempo em relação à renda per capita
no Brasil. Era o que poderia fazer na área da saúde, mas não faltará apelo ao Relator Geral para
que analise e tenha outra visão sobre o atendimento na área da saúde.

Queremos realmente uma renda per capita nacional de modo a que todos os Estados contem
com o mesmo valor e não haja diferencial. Estou tentando contemporizar, mas acredito que este já
é um grande passo em face do que tem sido feito nos anos anteriores. Aloquei os recursos na ordem
prioritária, para que o Relator Geral — que já conversou comigo — analise o atendimento ao pleito.
Mas quero dizer, Deputado Eujácio, que, em atendimento ao pleito da sua bancada e aos das
bancadas dos outros Estados, fiz essa ponderação ao Relator Geral.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Com a palavra o Deputado Ricardo
Barros. Se V.Exa. quiser deixar para usar a palavra ao final...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – Sr. Presidente, vou fazer uma intervenção apenas
para elogiar o relatório do Deputado Alexandre Santos, que é um batalhador da Frente Parlamentar
da Saúde, grupo que defende nesta Casa os investimentos na área da saúde, e sempre o foi, por
razões de foro íntimo, em virtude de sua especialização, e também por seu Estado que precisa
realmente de atendimento especial nessa área.

O meu Estado do Paraná é um dos que não foram contemplados com renda per capita,
porque já conta com atendimento de alta complexidade, fazemos transplante de medula, entre
outros procedimentos muito avançados. Mas percebi que, por exemplo, no Amapá, do meu
companheiro Dr. Benedito Dias, o valor mensal que o Estado irá receber chegou a aumentar em
75%. É realmente uma correção importante e justa. Essa medida permitirá aos Estados a
implantação de atendimentos de alta complexidade, diminuindo o transtorno das famílias que,
passando por dificuldades, ainda são obrigadas a levar o doente para locais distantes. Mesmo que
haja atendimento gratuito nos centros maiores, algum familiar precisa acompanhar o doente, e
esse deslocamento não é de graça. Então, é muito justo que façamos a redistribuição da renda per
capita, viabilizando, assim, a implantação de centros de excelência em todos os Estados, evitando
deslocamentos onerosos, tanto financeira quanto sentimentalmente. Às vezes, o doente tem de ir
sozinho para ser operado em outro Estado, e — todos sabem — a recuperação dos que têm
parentes por perto é muito mais rápida.

Portanto, parabenizo o Deputado Alexandre Santos pelo bom trabalho que realizou.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Antes de ouvir o Relator, passo a
presidência dos trabalhos ao Deputado Anivaldo Vale, Vice-Presidente desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado
Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Sr. Presidente, agradeço ao nobre Deputado
Ricardo Barros as palavras, destacando que, em vários momentos, fui ouvi-lo para que o relatório
pudesse ser feito dessa maneira, seguindo sempre a linha do interesse maior de servir à população
brasileira. Agradeço a S.Exa. e me coloco à sua disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Armando Abílio,
do PSDB da Paraíba.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO – Sr. Relator, a manhã de hoje é só de elogios.
Estamos tendo a oportunidade de ouvir vários depoimentos elogiosos ao relatório, feito de maneira
sensata e com o compromisso — o Deputado Giovanni Queiroz disse muito bem — de apontar
formas de diminuir as desigualdades sociais.

Quero, em nome da Paraíba, acostar-me a esse sentimento e, nessa linha, também
parabenizar o Relator. O nobre Deputado Alexandre Santos conhece bem a Paraíba e sabe das
sérias dificuldades e da pobreza que se instalaram no Estado. E, por isso, tenho certeza, teve a
preocupação de dar-lhe especial atenção. Em meu nome pessoal e em nome de toda a bancada da
Paraíba, quero enaltecer o relatório, que atingiu de maneira certeira o objetivo de diminuir as
desigualdades regionais e, principalmente, sociais.

Parabenizo o Relator pelo trabalho apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado

Alexandre Santos.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Agradeço ao amigo Armando Abílio as palavras

e aproveito para lhe dizer que reduzir as desigualdades deste País é uma das reivindicações de
todos nós. Como vimos hoje, poderemos fazer um abrandamento dessas desigualdades. O Relator-
Geral está bem consciente disso — conversei muito com S.Exa. na última reunião — e já tem
verbas aportadas para tanto.

Entendo que este já é um passo, não é o ideal, porque, volto a dizer, os Estados deveriam ter
o mesmo peso em âmbito nacional, mas é o grande avanço que esta Casa pode fazer. E ela o tem
feito por meio de pessoas que engrandecem a instituição, como V.Exa., nobre Deputado, que nos dá
o prazer de, neste momento, nos honrar com sua presença e com suas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Antônio Carlos
Konder Reis, do PFL de Santa Catarina.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, Sr. Relator,
inicialmente, desejo cumprimentá-lo pelo trabalho completo e condizente com a realidade da saúde
nacional. As comparações do Brasil com outras nações vêm engrandecer e enriquecer o parecer de
V.Exa.

Todos sabemos das restrições financeiras e, em razão dessa circunstância, solicito a V.Exa.
que leve ao Relator-Geral o apelo da bancada de Santa Catarina, em primeiro lugar, no que diz
respeito à emenda de bancada, funcional programática, Emenda nº 71260012, que busca
contemplar os hospitais filantrópicos catarinenses. Nosso Estado tem a singularidade de contar
com hospitais públicos, municipais ou estaduais, em seis dos seus 293 Municípios. A população de
Santa Catarina é muito bem distribuída: cerca de 5 milhões de habitantes em 293 Municípios. O
que nos está valendo é a presença dos hospitais filantrópicos. Lá, há dois hospitais construídos
pelo Poder Público, cuja administração, por lei que tive a oportunidade de encaminhar à
Assembléia Legislativa, foi concedida a duas instituições religiosas. É tradição de Santa Catarina
valorizar hospitais filantrópicos.

Por isso, peço a V.Exa. que, com muito empenho, solicite ao Relator-Geral seja a Emenda nº
71260012 contemplada com um pouco mais de recursos. V.Exa. concedeu-lhe cerca de 3 milhões
de reais, quando solicitamos 100 milhões de reais. É o apelo que faço a V.Exa., seguindo a
orientação constante do relatório.
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O segundo pedido diz respeito a emenda da bancada da Região Sul. Trata-se da Emenda nº
41060001, que contempla a FUNAI com a dotação de 4 milhões para ações de saneamento em
pequenas localidades.

Para que V.Exa. tenha uma idéia do quadro da distribuição da população catarinense em
seu território, Joinville, a maior cidade do Estado, tem apenas cerca de 500 mil habitantes, a
Capital tem menos. É a única Capital brasileira que não abriga a maior população estadual. E há
um gravíssimo problema no que toca ao saneamento.

E, como o quadro nos dois outros Estados da Região Sul não é muito diferente, pedimos a
V.Exa que leve ao Relator-Geral esse apelo, para que sejamos melhor contemplados nessas duas
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado
Alexandre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Quero agradecer a V.Exa., que é referência
nesta Comissão, as palavras. Tenha certeza de que levarei esse pleito pessoalmente ao Relator-
Geral, para alocações futuras, observando suas abordagens principalmente em relação aos
hospitais filantrópicos, os quais, no meu entender, têm necessidade diferenciada em relação aos
outros Estados.

Registro meus agradecimentos por suas palavras e principalmente por seu zelo pela área da
saúde.

 Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado a V.Exa. Apenas fiz

justiça ao seu modelar parecer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Dr. Rosinha, do

PT do Paraná.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, antes de

mais nada, quero parabenizar nosso Relator, Deputado Alexandre Santos. Sei da dificuldade de se
fazer um relatório, porque fui Relator de uma das áreas temáticas.

Nosso objetivo não é o de tecer críticas a S.Exa., mas, sim, o de fazer alguns comentários a
respeito do relatório, mais por problemas de origem do que do Relator. O problema de origem que
vejo é relativo ao fato de que o relatório, ao chegar aqui, não cumpria a Emenda Constitucional nº
29 e, mesmo agregando todas as emendas apresentadas, que somariam, entre individuais e
coletivas, pouco mais de 1 bilhão, ainda deixa de atender a Emenda Constitucional nº 29 em cerca
de 1 bilhão e 300 milhões.

Chamo a atenção para o fato de que o relatório tem redução de investimento da ordem de
67,4%. E, mesmo que todas as emendas sejam atendidas, a redução será mantida. Portanto, trata-
se de problema de origem mesmo, não do Relator, porque S.Exa. não retirou absolutamente nada e
completou pelas emendas. Mas, por ser extremamente séria, essa redução nos faz vislumbrar
dificuldades de atendimento no próximo Governo.

Consta da proposta o Programa de Alimentação Saudável, para cuja redução de
investimentos V.Exa. chama atenção. Sabemos que o futuro Governo tem como prioridade o
combate à fome, e essa redução — de um total de 472 milhões autorizados para 2002, fomos para
365 milhões em 2003 — se opõe a esse tipo de política. Trata-se de problema bastante sério para
quem quer fazer política de combate à fome.

Mesmo atendendo às emendas, não conseguiremos repor todo o dinheiro da FUNASA;
afinal, parte do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza fez inchar o Orçamento de 2002, uma
vez que acabou sendo usada para saneamento. Agora, com a apresentação das emendas, se formos
dividi-las para investimento — e nem tudo vai para investimento, mas, sim, para custeio —,
notaremos a existência de perda que, pelo relatório, teria de ser melhor estudada. Temos de saber
qual a intensidade dessa perda.

A FUNASA tem convivido cotidianamente com epidemias — dengue e outras mais. O Brasil
conseguiu alcançar êxito no combate às doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a
AIDS. Agora, contudo, não mais poderá fazê-lo. Há redução em termos de proporção nesse
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combate. Conquistamos elevado patamar no combate a essas epidemias e temos de procurar
mantê-lo. Entretanto, se for assegurado para o próximo ano apenas o mesmo montante de recursos
para o combate a essas doenças, correremos o risco de vê-las agravadas. O País precisa investir
muito na educação das pessoas, principalmente porque a AIDS está aumentando — e muito —
entre as mulheres. Se não dispusermos de mais recursos, ficaremos limitados nessa pretensão.

Não estou criticando V.Exa. Estou apenas transmitindo minha preocupação em relação a
esses pontos, principalmente no que diz respeito aos hospitais universitários. Vivi o mesmo drama
quando fui Relator da área da educação. Havia verbas para os hospitais universitários, mas não
conseguia alocá-las, porque os recursos não eram suficientes.

Convido V.Exa. para nos unirmos ao Relator-Geral na busca desses recursos, a fim de
complementar os da Emenda Constitucional nº 29, que não é desse ou daquele Deputado, desse ou
daquele partido, mas aprovada nesta Legislatura com o esforço de todos os partidos e Lideranças. A
União, todavia, não a está cumprindo. E, em assim agindo, faz com que os Estados e os Municípios
se achem no direito de também de não cumpri-la, como é o caso do meu Estado, o Paraná. Temos
de fazer com que a União cumpra sua obrigação, para que os demais entes da Federação sigam o
exemplo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Relator, Deputado

Alexandre Santos.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Nobre Deputado Dr. Rosinha, agradeço a

V.Exa. as palavras elogiosas. Estou desde já à disposição de V.Exa. para irmos ao Relator-Geral
fazer as reivindicações necessárias. Já fiz uma solicitação interna — no próprio parecer — pedindo
que se aloquem os 2,7 bilhões para o atendimento da Emenda Constitucional nº 29. O pior disso
tudo, Dr. Rosinha, é que somente 12% foram executados na área da saúde em 2002, o que é uma
lastima. Fizemos um grande trabalho para detectar as linhas que podemos atender. No entanto, no
final, o próprio Poder Executivo deixa muito a desejar nos investimentos na área da saúde, que é de
interesse de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Não há mais inscritos, vou encerrar a
discussão.

Estão encerrados os prazo para discussão e apresentação de destaques.
Foram apresentados nove destaques.
 Antes de colocá-los em votação, ver ler todos eles para os senhores.
Destaque nº 00001.
 Emenda nº 71040011, da bancada do Amazonas.
Autor: Senador Gilberto Mestrinho.
Destaque nº 00002.
Emenda nº 71040014, da bancada do Amazonas.
Autor: Senador Gilberto Mestrinho.
 Destaque nº 00003.
 Emenda nº 71200007, bancada do Rio de Janeiro.
Autora: Deputada Laura Carneiro.
 Destaque nº 00004.
 Emenda nº 71200010, bancada do Rio de Janeiro.
Autora do destaque: Deputada Laura Carneiro.
 Destaque nº 00005.
 Emenda nº 71200003, bancada do Rio de Janeiro.
Autora: Deputada Laura Carneiro.
 Destaque nº 00006.
 Emenda nº 71200008, bancada do Rio de Janeiro.
 Autora: Deputada Laura Carneiro.
 Destaque nº 00007.
 Emenda nº 410400002, bancada da Região Sudeste.
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Autora: Deputada Laura Carneiro.
 Destaque nº 00008.
 Emenda nº 014, bancada de Sergipe.
Autor: Senador Antônio Carlos Valadares.
 Destaque nº 00009.
 Emenda nº 015, bancada do Estado de Sergipe.
Autor: Senador Antônio Carlos Valadares.
Srs. Parlamentares, quero esclarecer que serão feitas agora quatro votações, tendo em vista

que foram identificadas pelo Relator duas emendas que propõem acréscimo de recursos para obras
com indícios de irregularidades graves, que também serão votadas separadamente, conforme
estabelecido no art. 13 da Resolução nº 01, de 2001, do Congresso Nacional.

Vamos iniciar a votação.
O parecer do Relator Setorial está em votação na representação da Câmara dos Deputados,

ressalvadas as emendas referentes às obras com indícios de irregularidades graves constantes na
Errata, ressalvado o quadro das obras com indícios de irregularidades graves e ressalvados os
destaques apresentados.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação do quadro de obras com indícios de irregularidades graves.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados o quadro de obras com indícios de

irregularidades graves, ressalvadas as emendas constantes da Errata referente às obras com
indícios de irregularidades e ressalvados os destaques apresentados.

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação das emendas referentes às obras com indícios de irregularidades graves.
Em votação, na representação da Câmara dos Deputados, as Emendas nº 90440011 e

183812, relativas às obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques
apresentados.

Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Vamos aos destaques.
Antes, porém, solicito ao Relator o seu parecer sobre os Destaques de nºs 1 a 9.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  – Sr. Presidente, rejeito os destaques ora

apresentados, de acordo com o que foi combinado com os Colégios de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O parecer do Relator é pela rejeição dos

destaques apresentados.
Em votação o parecer do Relator, que é pela rejeição dos destaques, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Registre, por favor, meu voto contra, Sr.

Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Os destaques foram rejeitados na Câmara,
com o voto contrário da Deputada Laura Carneiro, e não serão apreciados pela representação do
Senado Federal.

Quero agradecer, ao terminar a Área Temática da Saúde, ao nosso companheiro Alexandre
Santos pelo brilhantismo do trabalho realizado. S.Exa. representou com muita firmeza e serenidade
o nosso partido, o PSDB. Agradeço-lhe o tirocínio administrativo nesse grande trabalho que
apresentou à Comissão de Orçamento, à Câmara dos Deputados e ao País.

Obrigado, Deputado Alexandre Santos.
O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. as palavras

elogiosas. Quero também deixar registrado meu agradecimento ao corpo funcional desta Casa —
principalmente ao Sidney, ao Marcos, ao Bergalo e ao Teresino Gonçalves. O trabalho desses
técnicos, que nos acompanharam em todos os instantes, é de sua importância. Estendo meus
agradecimentos aos Srs. Líderes e às bancadas, ressaltando a compreensão que tiveram ao atender
nosso clamor.

Foi motivo de grane satisfação estar nesta Comissão realizando um trabalho para o bem do
País, principalmente para a área da saúde.

 Agradeço a todos a aprovação unânime do meu relatório.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Obrigado uma vez mais pelo trabalho,

nobre Deputado Alexandre Santos.
Vamos para a Área Temática IX — Integração Nacional e Meio Ambiente.
Relatório Setorial apresentado à Área Temática 9 — Integração Nacional e Meio Ambiente.
Relator Setorial: Deputado Pedro Novais, do PMDB do Maranhão.
Com a palavra o Deputado Pedro Novais, para a apresentação do seu parecer.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Parecer da Área

Temática IX — Integração Nacional e Meio Ambiente.
1 - Relatório
1.1 Introdução
Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XIII, da Constituição Federal, combinado

com o art. 35, §2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 60, de 2002, CN, que “Estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 2003”.

Por designação do Presidente desta Comissão, Deputado José Carlos Aleluia, coube-me
relatar a Área Temática IX, constituída dos Ministérios da Integração Nacional e do Meio Ambiente,
com suas respectivas Unidades Orçamentárias e Fundos.

1.2 – Da Análise da Proposta Setorial
1.2.1 – Ministério da Integração Nacional
Excluindo da proposta apresentada para o próximo ano os valores alocados aos Fundos

Constitucionais e aos de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste, observa-se que, em termos
nominais, os valores previstos para esse órgão apresentam decréscimo de 62,9% com relação ao
liquidado no exercício de 2001, e de 65%, se comparado com números da lei orçamentária vigente,
conforme sintetizado no Quadro I. Ressalte-se, inclusive, que o valor proposto para 2003 é inferior
em 21,8% ao projeto de lei de 2002.

Com relação à execução orçamentária do Ministério da Integração, verifica-se que em 2001
foram executados R$ 3.242,0 milhões, ou 84,4% das dotações consignadas, enquanto que, neste
ano, até 22 de novembro último, foram liquidados apenas R$ 1.203,1 milhões, ou seja, 35,2% do
total autorizado na lei.

Dentre as unidades orçamentárias, a Administração Direta foi a que sofreu maior redução
em suas disponibilidades no projeto de lei para 2003. Esse fato deve-se sobretudo ao decréscimo de
78% nas previsões para o Programa Pró-Água Infra-Estrutura, que tem por objetivo “Assegurar a
ampliação da oferta de água de boa qualidade para o consumo humano e para a produção”.
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Apresentaram também redução significativa as novas Agências de Desenvolvimento, do Norte e do
Nordeste, se comparadas às antecessoras, SUDAM e SUDENE.

Não vou ler o Quadro I, porque já foi distribuído
Analisando a proposta por Grupo Natureza da Despesa — GND, constante do Quadro II,

destaca-se a expressiva redução ocorrida no grupo “Investimentos”. O valor previsto para 2003 é de
R$ 369,1 milhões, o que representa apenas 21,9% do executado em 2001 e 18,4% do autorizado
para 2002. Observe-se ainda que esses valores são inferiores em cerca de 37% aos programados
inicialmente pelo Executivo para o Orçamento em vigor. A execução orçamentária de 2002 confirma
a tendência de redução desses gastos, uma vez que até o dia 22 de novembro último, só 14,1% dos
recursos disponíveis para investimentos foram liquidados.

Pode-se concluir, portanto, que as ações desenvolvidas pelo Ministério da Integração
Nacional, que visam primordialmente ao fornecimento de água e de alimentos às regiões mais
carentes, vêm sofrendo progressiva deterioração, não obstante os esforços do Congresso Nacional
em aumentar os recursos para tal fim, a cada ano.

Quadro II – Execução por GND
1.2.2 – Ministério do Meio Ambiente
A proposição para este Ministério apresenta decréscimo de 35,8%, comparada com os

valores autorizados para 2002, conforme apresenta o Quadro III. Convém lembrar, no entanto, que,
durante a tramitação do projeto para 2002, foram incluídas novas programações na Administração
Direta, no valor de R$ 255 milhões, com recursos oriundos da reestimativa da receita referente à
“CIDE – Combustíveis”, em razão da Emenda Constitucional nº 33. A proposta para 2003, por sua
vez, destina somente R$ 31,8 milhões advindos dessa fonte ao Ministério do Meio Ambiente. Por
outro lado, não obstante a arrecadação dessa contribuição encontrar-se nos limites estimados, até
22 de novembro último, apenas R$ 15 milhões, ou 5,8% do total programado para 2002, foram
disponibilizados para o Ministério.

O projeto de lei para 2003 inclui no programa de trabalho do Ministério do Meio Ambiente
uma nova unidade orçamentária — Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cuja
programação foi transferida da Administração Direta.

Quadro III
A significativa redução de 78,1%, em termos nominais, no grupo “Investimentos”, quando

comparada com o Orçamento vigente, deve-se também às distorções causadas pela alocação dos
recursos decorrentes da “CIDE - Combustíveis” na programação do Ministério em 2002 (Quadro
IV).

Quadro IV — Ministério do Meio Ambiente — Execução por GND
1.2.3 — Dos Recursos Destinados à Irrigação
O art. 42 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) determina:

“Art. 42. Durante quinze anos, a União aplicará, dos recursos
destinados à irrigação:

I – vinte por cento na Região Centro-Oeste;
II – cinqüenta por cento na Região Nordeste, preferencialmente

no semi-árido.”
A proposta do Executivo para 2003 direcionou à Região Centro-Oeste apenas 15,33% de tais

recursos (subfunção “607”)
A distribuição dos recursos para irrigação entre as regiões é resumida no Quadro V.
Quadro V – Distribuição Regional dos Recursos para Irrigação
1.3 – Da Atuação da Relatoria
1.3.1 – Das emendas Individuais e Coletivas
Foram apresentadas nesta Área Temática 727 emendas assim distribuídas:
- 613 individuais — R$152.644.120,00;
- 100 de bancadas — R$5.134.000.000,00;
- 14 de Comissões — R$1.678.000.000,00.
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Das individuais, cinco foram transferidas para outras áreas temáticas e recebidas duas.
Com relação às coletivas, foi repassada uma de Comissão para a Área Temática X — Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, e recebida uma de bancada estadual da mesma área temática (adendo
a este relatório).

1.3.2 – Das Emendas de Relator
Elaboraram-se treze emendas de Relator, com fundamento no Item 5.1 do parecer

preliminar assim destinadas:
a) nº 80090001, para correção de erro material na elaboração da proposta orçamentária

para 2003, conforme solicitação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Ofício nº
507/MP);

b) nºs 80090002 a 80090008, para dar cumprimento ao art. 42 do ADCT, que determina a
alocação de 20% dos recursos destinados à irrigação na Região Centro-Oeste.

c) nºs 80090010 e 80090011, para possibilitar à CODEVASF atuar no Estado do Maranhão,
conforme o art. 2º da Lei nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000;

d) nºs 80090009 a 80090012, para possibilitar a equalização dos recursos destinados à
irrigação entre os Estados, a exemplo do que é feito entre Regiões, por força do art. 42 do ADCT, e

e) nº 80090013, por solicitação da CODEVASF (Ofício/PR/GB 615) repetindo atuação da
Relatoria-Geral no ano passado.

1.3.3 – Dos Remanejamentos de Dotações
O Item 11 do Parecer Preliminar determinou cancelamento linear de 10% nas dotações

consignadas a despesas com “Investimentos”, cujos recursos seriam utilizados pelas Relatorias
Setoriais para o acolhimento de emendas. Esta Relatoria cumpriu integralmente essa
determinação, exceto nas programações custeadas por fontes originadas de convênios e prestação
de serviços.

Além desses, permitiu o parecer preliminar o cancelamento de investimentos até o limite de
40% e das inversões financeiras até 20%.

Procedeu-se, com base nesse dispositivo, ao cancelamento linear de 30% dos valores
alocados em “Investimento” em cada subtítulo, permanecendo o limite de 10% apenas em alguns
projetos que se encontram em fase de conclusão.

No acatamento das emendas priorizou-se, sobretudo, as que se destinavam ao combate à
pobreza. Assim, as ações que visavam ao fornecimento de água e de alimentos às populações das
regiões mais carentes foram melhor atendidas neste relatório. Por outro lado, procurou-se, na
medida do possível, manter-se o equilíbrio no atendimento às Unidades Federadas.

Atendeu-se integralmente aos valores solicitados nas emendas individuais, totalizando R$
153,9 milhões, e às coletivas, parcialmente, no valor total de R$ 883 milhões.

Não foram acolhidas as Emendas de nºs 60050002 e 50200005, das Comissões de Assuntos
Econômicos do Senado Federal e de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, respectivamente, por tratarem de matéria estranha a suas competências regimentais.

Por vezes, procedeu-se a correções nos subtítulos das emendas, de modo a adequá-los à boa
técnica orçamentária e às normas regimentais, respeitando, no entanto, a vontade expressa pelos
autores.

No tocante aos recursos destinados à irrigação, elevou-se o percentual de participação da
Região Centro-Oeste de 15,3% para 17,7% do total nesta fase, devendo a Relatoria-Geral
complementar esses valores, para dar-se pleno cumprimento ao dispositivo constitucional.

Devido às limitações de recursos de que dispunha esta Relatoria, não foi possível atender de
modo satisfatório às justas demandas apresentadas. Espera-se que o Relator-Geral complemente
os atendimentos aqui realizados.

1.3.4 – Das obras com indícios de irregularidades.
Esta Relatoria acolheu emendas referentes a obras com indícios de irregularidades graves

apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Essas ações, a seguir relacionadas, foram
classificadas como operações especiais – 0195 – Recursos para Retomada de Obras, de acordo com
as orientações do Comitê de Avaliação das Informações enviadas pelo TCU:
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- Emenda 71110007 – Construção da Adutora do Italuís, no Estado do Maranhão;
- Emenda 80090002 – Implantação de Projetos de Irrigação no Distrito Federal (Rio Preto);
- Emenda 80090005 – Projeto de Irrigação Flores de Goiás, no Estado de Goiás.
Não foi possível, no entanto, proceder da mesma forma na Emenda 71030005 – Obras de

Drenagem - Tabuleiro dos Martins, em Maceió – AL, por constar na Proposta Orçamentária em
título próprio. Desta forma, remete-se ao Relator-Geral a realização desta adequação.

II — Voto do Relator
Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o exercício financeiro de

2003, no que concerne às Unidades Orçamentárias constantes da Área Temática IX, nos termos
apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas, que
constam da relação em anexo.

Sala das Comissões, em 7 de dezembro de 2002.
Sr. Presidente, há ainda uma errata, cuja leitura tomo a liberdade de propor, se V.Exa.

assim concordar.
Errata ao Relatório Setorial apresentado da Área Temática IX.
Realize-se a seguinte alteração à pág. 63 do relatório apresentado desta área temática:
Pág. 63, Emenda nº 80090006, muda-se a modalidade, que, em vez de ser trinta, passa a

ser noventa.
Inclua-se o adendo anexo como parte integrante do relatório apresentado desta área

temática, contendo as obras com indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da
União, em conformidade com o art. 13 da Resolução nº 1/2001-CN, que "Dispõe sobre a comissão
mista permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição e sobre a tramitação das
matérias a que se refere o mesmo artigo".

Brasília, 10 de dezembro de 2002.
É o relatório, Sr. Presidente, com a respectiva errata que mencionei.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Está iniciada a discussão, bem como o

prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao término deste debate.
Com a palavra o Deputado Antônio Carlos Konder Reis, do PFL de Santa Catarina.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Presidente, desejo inicialmente

cumprimentar o Sr. Relator pelo parecer que acaba de apresentar com clareza e firmeza, muito
acessível ao nosso conhecimento, apesar do pouco tempo que tivemos para a apresentação, a
publicação e a leitura do parecer, com a palavra do Relator.

Sr. Presidente, quero, a par desses esclarecimentos, fazer um apelo ao Sr. Relator no que diz
respeito a uma emenda coletiva da bancada da Região Sul, a Emenda nº 41060002, que contempla
o Programa Grande Fronteira do MERCOSUL. É hora, Sr. Presidente, de se registrar que, até a
sanção da Lei nº 10.466, de 29 de maio deste ano, a Região Sul não tinha nenhum programa de
desenvolvimento integrado. O primeiro passo, Deputado Renato Vianna, que também representa
Santa Catarina nesta Comissão, foi o acolhimento, pelo Relator, do Plano Plurianual de Ação,
incluindo naquele projeto uma emenda que contemplava uma mesorregião. É, portanto, uma
emenda de abrangência restrita.

Em 1999, tive a iniciativa de apresentar um projeto de lei criando o Programa Grande
Fronteira do MERCOSUL, projeto esse que tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, e foi sancionado pelo Presidente da República. Esse programa atende a uma faixa de 450
quilômetros de amplitude ao longo da fronteira de nosso País com os países do MERCOSUL:
Paraguai, Argentina e Uruguai. Antes mesmo da sanção desse projeto, por meio de emendas
coletivas, as bancadas do Sul do Brasil tomaram a iniciativa de propor a inclusão de recursos nos
Orçamentos de 2000, 2001 e 2002. Deploravelmente, essas emendas não foram liberadas, e os
recursos não foram aplicados. Agora há a lei.

Quero agradecer, muito sinceramente, ao Sr. Relator, porque a redação da rubrica agora
está correta. Na proposta foi mantida a redação anterior à lei. O Poder Executivo não tomou
conhecimento da Lei nº 10.466, de 29 de maio do corrente ano, mas o Sr. Relator fez a correção, e
por isso quero agradecer-lhe. E a rubrica ficou assim: "Gestão de projeto de desenvolvimento
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sustentável local integrado — Execução do Programa Grande Fronteira do MERCOSUL (Lei nº 10.466,
de 29 de maio de 2002), na Região Sul".

Essa emenda teve o patrocínio dos coordenadores das bancadas do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, e contempla também o Estado de Mato Grosso do Sul. A solicitação foi da
ordem de 100 milhões de reais, para atender a objetivos que dizem respeito à soberania brasileira.

O êxodo rural nessa região é assustador; não tenho aqui os números do Censo de 2000 e
não quero correr o risco de cometer enganos, mas é assustador. Periodicamente vou à região do
oeste catarinense e constato esse fenômeno, e tenho ouvido testemunhos de representantes do
povo do Rio Grande do Sul e do Paraná também no sentido de que ali o êxodo rural é assustador.

Por outro lado, Sr. Presidente, a grande base de produção dessa região — Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e, acredito, também Mato Grosso do Sul — são a avicultura e a
suinocultura. Paralelamente, nos últimos anos foi identificado um aqüífero, ou seja, um lençol
subterrâneo de água potável, que começa na Argentina, atravessa o Uruguai, o Rio Grande do Sul,
o Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. É o maior aqüífero identificado do
mundo, de água potável em alta temperatura. Tomei conhecimento de que alguns cientistas
consideram o risco iminente de esse aqüífero, essa grande reserva de água ser poluída pelos dejetos
de suínos e aves. Creio que os cientistas são unânimes em dizer que neste século XXI o grande
problema será a água. Se não tomarmos uma providência, o Aqüífero Guarani — é esse o seu nome
— vai ficar comprometido, e o Brasil perderá essa grande riqueza.

O projeto, para conter o êxodo rural, propõe também a criação e a operação de centros
sociais de convivência. É uma ampliação dos centros de múltiplo uso que o atual Governo está
construindo e mantendo. É uma iniciativa mais ampla.

Na minha opinião, com a eletrificação rural e a chegada da televisão aos mais recônditos
pedaços do nosso território, a principal causa do êxodo rural é a consciência das populações rurais,
principalmente os donos ou trabalhadores de pequenas e médias propriedades agrícolas, acerca da
sua solidão, consciência essa adquirida graças à televisão. Quando exerci o cargo de Governador,
Sr. Presidente, encontrei 5 mil quilômetros de linhas de eletrificação rural; naqueles 4 anos, pude
estendê-las para 12 mil quilômetros, e levei energia para outros 10 mil. Numa certa visita que fiz ao
Município de Saudades, que foi eletrificado durante o meu Governo, visitei a cooperativa local de
consumo, exemplarmente dirigida, e ouvi do seu gerente a seguinte observação: "Com a
eletrificação rural, nosso movimento cresceu muito". Perguntei-lhe: "Mas o que mais se vende?" E
ele respondeu de pronto: "Aparelhos de televisão". Graças a esses aparelhos é que as populações
rurais, os pequenos e médios agricultores tomam conhecimento da vida nas cidades, mas não
exatamente da realidade; tomam conhecimento de uma fantasia que é transmitida pela televisão, e
conscientizam-se da sua solidão.

O projeto, portanto, tem como objetivo conter o êxodo rural — tendo em vista que esse
fenômeno se está verificando em todo o Brasil, principalmente naquela região — e também
extinguir a poluição causada pelos dejetos suínos e avícolas. A grande riqueza em termos de carne
de suínos e aves que exportamos para a Europa e outros continentes é produzida nessa imensa
região. O programa, repito, visa atender a uma faixa de 450 quilômetros ao longo da fronteira do
Brasil com os países que compõem o MERCOSUL: Paraguai, Argentina e Uruguai. O Sr. Relator foi
extremamente generoso, pois conversou comigo antes de apresentar seu parecer. Agradeço mais
uma vez a S.Exa. o empenho, mas 7,5 milhões de reais para uma emenda que pleiteava 100
milhões com o fim de atender a esses dois objetivos e outros que o projeto contempla são realmente
insuficientes. Por isso, peço ao Sr. Relator que leve ao Relator-Geral minha palavra, meu apelo no
sentido de que se atenda ao Programa Grande Fronteira do MERCOSUL.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Sr. Relator, o Deputado

Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente

apresento meus agradecimentos pelas referências feitas ao meu trabalho.
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Estou ciente da luta que V.Exa., Deputado Konder Reis, desenvolve nesta Comissão em prol
do projeto que acaba de mencionar; infelizmente, não dispunha de recursos suficientes para
melhorar o atendimento. Para que V.Exa. tenha uma idéia, no ano passado o Relator Setorial
dispunha de 1 bilhão e 600 milhões de reais para atendimento de emendas; neste ano, dispusemos
de apenas 1 bilhão e 70 milhões de reais. A diferença foi muito grande, e por isso peço desculpas a
V.Exa. por não ter dado melhor atendimento à emenda da bancada da Região Sul, mas estou
pedindo ao Relator-Geral que dê prioridade ao atendimento do pleito, e tenho certeza de que, junto
a S.Exa., conseguiremos melhorar esse valor.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Armando Abílio,

do PSDB da Paraíba.
O SR. DEPUTADO ARMANDO ABÍLIO - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Deputado Pedro

Novais fez um bom relatório. É o óbvio ululante. Inclusive, Deputado Pedro Novais, o Deputado
Osvaldo Coelho dizia que V.Exa. faz tudo com determinação e competência. Mas, mesmo com todo
esse sentimento de bondade e eficiência, não se pode esquecer que a Paraíba tem uma grave
característica: lá não há água para beber.

Falar em transposição de águas do Rio São Francisco é até um crime no Congresso, hoje. O
assunto nem é discutido. Política e tecnicamente, é impossível ver esse projeto concretizado; tanto
que agora estamos defendendo a interligação de bacias. Mas, enquanto não se faz essa interligação,
todas as emendas que apresentamos desde que chegamos aqui dizem respeito à integração
regional, em face da falta de água.

No ano passado, uma emenda que apresentamos foi aprovada, com a liberação de 70% dos
recursos. Em 2002 apresentamos a mesma emenda, e parece piada, pois agora se fala em liberação
de 850 mil reais. Não deveríamos aceitar isso. Aprovamos uma emenda de 10 milhões, 12 milhões
de reais, e serão liberados apenas 850 mil! Na minha leitura, isso é uma piada. E em 2003
continuaremos apresentando a mesma emenda. Por quê? Porque são obras contínuas; sendo
assim, não devem parar, senão se tornarão obras inacabadas, e o prejuízo será bem maior. O custo
será muito alto em relação ao benefício.

Sei das limitações de V.Exa. no que diz respeito aos recursos; mesmo assim, estamos
apresentando destaque unicamente para essa emenda, para atender a obras que são contínuas.
Serão tão poucos os destaques que peço a V.Exa que examine esse com atenção, pois foi feito com o
objetivo de dar prosseguimento a obras importantes para minimizar a situação de carência de água
potável na Paraíba.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator, o Deputado Pedro

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputados Armando Abílio e Osvaldo Coelho,

agradeço a V.Exas. a referência ao meu trabalho. Procurei realmente dar prioridade ao problema da
água. Se forem examinar, V.Exas. constatarão que, no que se refere a projetos relativos a irrigação
e fortalecimento da infra-estrutura hídrica, procurei melhorar os valores das emendas. Sei das
necessidades da Paraíba, de Pernambuco e dos demais Estados do Nordeste; infelizmente, há
carência de recursos, como já mencionei. Dispus apenas de dois terços do que dispunha o Relator
Setorial anteriormente, mas embora não possa acatar o destaque de V.Exa., Deputado Armando
Abílio, porque não disponho de mais recursos, prometo que solicitarei ao Relator-Geral todo o
empenho no sentido de melhorar os valores da emenda a que V.Exa. se refere.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Airton Dipp, do

PDT do Rio Grande do Sul.
O SR. DEPUTADO AIRTON DIPP - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cumprimento

o Deputado Pedro Novais pelo trabalho de qualidade apresentado, sem dúvida alguma com muita
competência.
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Minhas observações extrapolam o trabalho apresentado pelo Relator, mas é nossa
preocupação o cumprimento, a execução do Orçamento para 2003. Observando o Orçamento deste
ano e o Relatório apresentado em 22 de novembro, constatamos que na área de investimentos em
integração foram cumpridos tão-somente 9,56% do que previa a Lei Orçamentária. Na área de meio
ambiente esse percentual, até 22 de novembro, foi apenas de 4,31% dos valores previstos no
Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República.

Da mesma maneira, a CIDE foi aprovada para que os recursos com ela arrecadados fossem
aplicados na manutenção da área de transportes e uma parte destinada a investimentos na área de
meio ambiente. Para isso, no Orçamento de 2002 foram aprovados 256 milhões de reais, mas até o
presente momento foram aplicados apenas 14 milhões de reais na área de meio ambiente.

Nossa preocupação, portanto, é com o fato de que, na realidade, o Orçamento que o
Congresso Nacional aprova, aquele que é apresentado pelos Srs. Relatores com tanta competência,
não é executado. Por isso, é importante aprovarmos a lei que já está tramitando na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, elaborada pelo Líder do PDT, o Deputado Miro Teixeira, dando
caráter mandatório ao Orçamento da União, que atualmente é apenas autorizativo.

Em relação à CIDE seria bom fazer uma observação: segundo o parágrafo único do art. 8º
da Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão
utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso, mas na realidade a CIDE está sendo utilizada para se obter
superávit primário, para o pagamento de juros.

Faço essa observação em relação ao Orçamento para que não se criem expectativas para a
população brasileira e para os Estados. De fato, os valores previstos não vêm sendo liberados,
especialmente os destinados aos investimentos.

Por último, associo-me ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, no que diz respeito ao seu
comentário sobre a importância da lei que apresentou e a utilização de recursos para a grande
fronteira do MERCOSUL. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul
precisam dos recursos que o Deputado Antônio Carlos Konder Reis propôs. Espero que o Deputado
Pedro Novais, nosso Relator Setorial, possa empenhar-se junto ao Relator-Geral para obter o
aumento dos recursos para 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator, o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado Airton Dipp, na verdade, não pude atender
a todos como gostaria, mas quero testemunhar que, no caso do Rio Grande do Sul, recebi também
um apelo do Deputado Darcísio Perondi, com relação tanto às emendas do Estado, da bancada,
quanto à emenda da Comissão da Região Sul, que contempla a grande fronteira do MERCOSUL,
tão galhardamente defendida pelo Deputado Antônio Carlos Konder Reis. Não pude aumentar ainda
mais os recursos propostos nas emendas da bancada do Rio Grande do Sul, mas consegui alocar
na emenda da Região Sul mais do que o Relator Setorial conseguiu anteriormente. Creio que com
isso me coloco um pouco melhor diante das críticas que por acaso possam ser feitas.

Comungo com V.Exa. o pensamento de que deveremos ter um Orçamento mandatório. É o
que espero para o próximo quadriênio. Enquanto tivermos Orçamento meramente autorizativo,
estaremos trabalhando por nada.

O que V.Exa. mencionou com relação ao Rio Grande do Sul acontece no Brasil inteiro,
acontece em todos os Estados. No Maranhão estamos tentando construir uma nova adutora para
prover São Luís de água, e este ano não foi liberado um centavo sequer para aquela obra, embora
tenhamos aprovado recursos da ordem de 26 bilhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra a Deputada Laura Carneiro,
do PFL do Rio de Janeiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nobre Relator Deputado Pedro
Novais, V.Exa. lembrou-se de mim quando trabalhou a questão do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Agradeço a V.Exa. o esforço de relatar uma matéria tão ampla como essa e o valor indicado
para a Baixada Fluminense, em emenda que congrega 14 Municípios do Estado, numa região de
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alta densidade populacional. Com certeza V.Exa. concedeu recursos suficientes para divisão entres
esses Municípios.

Por outro lado, algumas emendas, embora contempladas por V.Exa., não mantiveram os
valores que desejávamos. Duas delas foram apresentadas pela Governadora Rosinha Matheus e
acatadas pela bancada; uma trata dos mananciais de água do Rio de Janeiro, outra da irrigação na
região norte do Estado, uma região de produção agrícola. Apresentei apenas dois destaques,
exatamente para essas duas emendas, sabendo que V.Exa. teria de rejeitá-los. Não seria essa a
vontade de V.Exa., que é carioca, mas tenho certeza de que V.Exa. indicará ao Relator-Geral a
modificação dos valores dessas duas emendas da Governadora do Estado. Quero defendê-las
lembrando sua importância para o Estado do Rio de Janeiro.

A questão das águas, que é notória, envolve o projeto principal da região centro-sul
fluminense, onde há mais ou menos dois meses alguns Municípios ficaram sem água por quase dez
dias, contando apenas com a ajuda de Municípios vizinhos cujos Prefeitos os acolheram. Há
também a questão da irrigação do norte-noroeste fluminense, região que viveu da cana e hoje passa
por grandes dificuldades. Ainda no Governo passado foi criado projeto de fruticultura, o qual a
Governadora gostaria de contemplar com a emenda.

Tenho certeza de que V.Exa. recomendará o aumento dos respectivos valores ao Relator-
Geral. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator, o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Com certeza, Deputada Laura Carneiro, terei o
máximo prazer em empenhar-me junto ao Relator-Geral para que os valores sejam melhorados.
Infelizmente não pude fazê-lo no momento do meu relatório, mas me esforçarei para tanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Pedro Chaves,
do PMDB de Goiás.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, cumprimento o Deputado
Pedro Novais pela forma criteriosa como relatou essa importantíssima matéria e agradeço-lhe pelo
atendimento das emendas que apresentamos para o Estado de Goiás. Há uma emenda para a
construção da Barragem do Córrego João Leite, que permitirá o abastecimento da Capital, Goiânia,
o que será relevante não só para a própria Capital, mas para todo o Estado. Uma outra emenda que
nossa bancada apresentou refere-se às obras de contenção de enchentes, também em Goiânia, o
que permitirá a conclusão das canalizações dos córregos Botafogo e Cascavel, que cortam a Capital.

Apresentamos também uma emenda para construção e recuperação de obras de infra-
estrutura hídrica, o que permitirá a construção de pequenas barragens, poços artesianos e outras
iniciativas para o abastecimento de água das pequenas localidades do interior do Estado de Goiás.
Foram essas as emendas apresentadas por nossa bancada atendidas pelo nobre Deputado Pedro
Novais, dentro das limitações do Relator-Geral.

Nobre Deputado Pedro Novais, com relação às obras de irrigação, há quatro projetos em
andamento no Estado de Goiás: o do Rio Corrente, o de Três Barras, o Projeto Flores de Goiás e o
de Luiz Alves. Solicitamos ao Relator o cumprimento do art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que determina a aplicação de 20% dos recursos na Região Centro-
Oeste. O Deputado Pedro Novais avançou, contemplando a Região com mais recursos. Na proposta
do Governo vieram um pouco mais de 15% e o Deputado Pedro Novais elevou-os para mais de 17%.
Peço ao Relator Setorial Deputado Pedro Novais que interceda junto ao Relator-Geral no sentido de
que sejam contemplados os 20%, a fim de que a Região possa receber o total de recursos
estabelecido pela Constituição Federal.

Quanto aos recursos de irrigação, apresentamos uma emenda para recomposição do projeto
de irrigação de Flores de Goiás, localizado na região nordeste do Estado o qual tenho a honra de
representar no Congresso Nacional. Apesar de ter sido recebida a emenda, houve uma redução de
30% do seu valor. Como ouvi atentamente a apresentação do relatório, observei que nele existe a
recomendação dessas obras, que estão em fase de conclusão, e os cortes deveriam girar em torno
de 10%. Já tínhamos conversado anteriormente, mas quero solicitar novamente de V.Exa. o
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empenho junto ao Relator-Geral no sentido de que seja possível essa recomposição. Apresentamos
inclusive um destaque nesse sentido.

No mais, parabenizo V.Exa. e também agradeço-lhe a atenção dispensada ao Estado de
Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator, o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Muito obrigado, Deputado Pedro Chaves, pela
deferência. Com certeza farei chegar ao Relator-Geral o justo clamor com relação ao Projeto Flores
do Cerrado. Realmente, houve um corte maior do que deveria haver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado Osvaldo Coelho,
do PFL de Pernambuco.

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço
permissão a V.Exas. para falar sobre o óbvio. A região semi-árida é notadamente pobre. Lá chove
pouco. A precipitação pluviométrica no local é muito baixa. Nossos recursos hídricos do subsolo
são muito pequenos. Assim, levamos uma grande desvantagem em relação a outras populações,
diante da enorme extensão deste País.

Posso afirmar a V.Exas. que todas as emendas apresentadas pelos Parlamentares do semi-
árido nordestino se destinam a obter água. E quando ouvimos o nobre Deputado Antônio Carlos
Konder Reis dizer que no Centro-Oeste e no Sul do País há, além de fartura de chuvas, o melhor
aqüífero do mundo, ficamos cada vez com mais vontade de chamar a atenção do Congresso
Nacional para essa desigualdade. Uns têm demais, outros têm de menos. Tratar os dois lados do
mesmo jeito é injusto. Há que se dar tratamento equânime. Eqüidade significa cuidar melhor de
quem tem menos, para dar a mesma dignidade às partes de um universo, de um todo.

O que vou pedir a V.Exa.? Água, água, água. Sabemos das dificuldades do Relator, mas
consideramos uma violência cortar a água da Adutora do Oeste de Pernambuco, uma das regiões
mais secas do País, onde as populações vivem aguardando a chegada do caminhão-pipa, onde a
saúde se acaba junto com tudo mais. O projeto do Governo deveria ser implantado em 5 anos, já
levou quase 50, e ainda vem esse corte dos recursos para a Adutora do Oeste.

O chamado Projeto Pontal, que figura entre os que têm a simpatia do Relator e está em
andamento, já na metade do caminho, recebeu um corte de recursos que impede sua continuação.
E ainda há o Canal do Sertão, um projeto que representa toda a esperança, toda a confiança no
futuro de Pernambuco. Toda a sociedade organizada do Estado de Pernambuco está empenhada na
sua execução. É a imagem do chamado Canal do Arizona, dos Estados Unidos, e dos canais da
Califórnia, sendo que, com relação ao nosso, a natureza facilita demais. No Arizona, para
transformarem o deserto em oásis, tiveram de elevar a água a 800 metros; na Califórnia levantaram
a água 1.000 metros para depois entrar em declive; no Canal do Sertão serão apenas 125 metros.
Então, temos tudo facilitado pela natureza. Temos tudo para fazer irrigação em Pernambuco. Antes
nada tínhamos. Para fazer irrigação é preciso dispor de água, solo, sol, conhecimento e canal. Hoje,
no São Francisco, há água de sobra; temos solo, sol, uma universidade e a EMBRAPA; só falta o
canal. E quando começamos a caminhada com o Canal do Sertão vêm mais cortes de recursos!

Estou aqui a advertir V.Exas. para o fato de que isso será muito cruel para nós. Nossa
região antigamente produzia algodão e mamona. O algodão foi dizimado pelo chamado bicudo, que
tornou inviável qualquer cultura na região. Depois tivemos a oleaginosa chamada mamona, que
começou a competir com outras oleaginosas da Ásia e saiu do mercado. Costumo perguntar aos
moradores da região: "Os senhores aqui vivem de quê, se não há mais algodão nem mamona?" E
eles respondem: "Vivemos da aposentadoria." V.Exas. podem imaginar que pobreza, que
infelicidade! E para tudo isso encontramos o remédio: o Canal do Sertão.

Sabemos que cortar os recursos destinados a esse canal é algo que ninguém quer, nem o
Relator, nem o Congresso Nacional, nem esta Comissão. Estou falando do óbvio, prestando todas
as informações adicionais a V.Exas. Apresentarei destaques, e tenho a certeza de que haverá
compreensão deste Plenário e do Relator-Geral, e não nos será negada a água. Queremos água. Não
queremos outra coisa. Sem água não podemos viver.
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Outro dia eu estive nos Estados Unidos discutindo problemas do Arizona, e disse-me um
gringo: "Deputado, aprenda que sem água nada cresce." Eu fui aprender isso nos Estados Unidos!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se V.Exas. não ajudarem a providenciar água para o
Nordeste, a Região nunca vai crescer; vamos sempre ouvir dizerem que ela é atrasada e que nós
somos os responsáveis. Ora, essa responsabilidade não é apenas nossa, é nacional.

Com estas palavras, deposito grande confiança no Relator, de quem já tenho um juízo
formado a partir não desse relatório, mas de sua vida parlamentar. Conheço também a Casa, o
Plenário e o Relator-Geral, e saio daqui confiante de que os recursos serão recompostos,
agradecendo a todos a contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator, o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre Deputado Osvaldo Coelho, dou a mão à
palmatória. Realmente esse projeto não poderia sofrer cortes, assim como nenhum outro desses
que pedem água, mas, infelizmente, como sabe V.Exa., o Relator não dispõe de recursos, tendo sido
obrigado a fazer o tal corte linear. Daí, em alguns casos, acabamos cometendo injustiças, como
V.Exa. está comprovando e o Deputado Pedro Chaves já apontou. Estou anotando seu apelo e vou
diligenciar junto ao Relator-Geral para que se reponha o valor que V.Exa. reclama.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Deputado João Grandão,
do PT do Mato Grosso do Sul.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo o
Deputado Pedro Novais pelo trabalho, mas também há preocupações com relação às emendas da
bancada do Mato Grosso do Sul. Estou inclusive apresentando três destaques, por questão
numérica. Pelo menos é o que se pode perceber a olho nu. Evidentemente, não vou entrar no mérito
das bancadas dos outros Estados, mas parece-me que houve uma drástica redução de recursos. O
Mato Grosso do Sul ficou praticamente com três emendas de bancada no Ministério, com 12
milhões de reais. É inadmissível o Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT,
trabalhar com tão poucos recursos, motivo pelo qual estamos apresentando esses destaques.

Nobre Relator, talvez eu não tenha entendido bem; portanto, solicito a V.Exa. explicações a
respeito dos recursos destinados à irrigação do Centro-Oeste. De acordo com o pressuposto
constitucional, durante 15 anos a União aplicará 20% dos recursos destinados à irrigação na
Região Centro-Oeste. Esse relatório destina 15,33% para a Região, sendo que não há qualquer
destinação para projetos do Mato Grosso do Sul. Para citar apenas um exemplo, está em fase de
implantação projeto de irrigação no Município de Itaporã, no bairro de Santa Teresinha, que
beneficiará trezentas famílias de pequenos produtores rurais. O Mato Grosso do Sul não será
beneficiado? Não consegui identificar, nobre Relator, que o nosso Estado tenha sido beneficiado
com esse percentual para irrigação. O relatório contempla apenas Goiás, como foi observado pelo
Deputado que me antecedeu. Talvez eu não o tenha compreendido; portanto, peço explicações a
V.Exa., pois estou muito preocupado.

Solicito ainda que V.Exa. acate os destaques apresentados para as emendas da bancada de
Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Com a palavra o Relator, o Deputado Pedro

Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre Deputado, no atendimento às emendas de

bancada procurei guardar correlação com os valores que o Relator Setorial aprovou no ano
passado, mas naturalmente não pude aprová-los. No caso do Mato Grosso do Sul, os valores
aprovados em cada emenda, no ano passado, somavam mais ou menos 6 milhões de reais. Foram 3
emendas. Se reduzi o valor, devem ter sido apenas 500 mil reais ou 1 milhão de reais em cada
uma, porque eu dispunha de menos recursos. Houve, na medida do possível, uma sintonia com o
que foi aprovado no ano passado.

Com relação aos recursos destinados ao Centro-Oeste, procurei corrigir os valores para que
chegassem aos 20%, mas não consegui, porque os recursos de que dispunha eram poucos. E não
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contemplei o Mato Grosso do Sul por duas razões: simplesmente não recebi demanda e não me
lembrei do caso. Todo esse processo é feito com base em demandas. O Deputado Pedro Chaves, por
exemplo, lembrou-me do caso de Goiás. O Deputado Antônio Carlos Konder Reis lembrou-me dos
projetos de Santa Catarina. No caso do Mato Grosso do Sul, para essa emenda de Relator, ninguém
me lembrou de nada, e realmente não me lembrei do caso. Foi um erro que cometi. Vou, porém,
acrescentar isso ao meu relatório e pedir ao Relator-Geral que corrija o equívoco. Se V.Exa. puder
fornecer o nome de um ou dois projetos do Mato Grosso do Sul que estejam precisando de
recursos, vou mencioná-los expressamente no relatório.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Com certeza. Era essa a proposta que eu faria a
V.Exa. Agradeço-lhe a antecipação, e gostaria de saber de que prazo disponho para providenciar
isso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Seria bom que V.Exa. apresentasse esses dados antes
do término da discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Meu Deus! Vou tentar. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) - Não havendo mais oradores inscritos,

encerro a discussão e o prazo para apresentação de destaques.
Foram apresentados 14 destaques, que passo a ler.
Destaque nº 0001: Emenda nº 11, da bancada de Sergipe — Senador Antônio Carlos

Valadares.
Destaque nº 0002: Emenda nº 13, da bancada de Sergipe — Senador Antônio Carlos

Valadares.
Destaque nº 0003: Emenda nº 09, da bancada de Sergipe — Senador Antônio Carlos

Valadares.
Emenda nº 4. Bancada do Estado de Sergipe. Senador Antônio Carlos Valadares.
Bancada do Estado de Sergipe. Emenda nº 07. Senador Antônio Carlos Valadares.
Destaque nº 5. Emenda nº 71040005. Bancada do Estado do Amazonas.  Autor: Senador

Gilberto Mestrinho.
Destaque nº 0006. Emenda nº 71040015. Bancada do Estado Amazonas.  Autor: Senador

Gilberto Mestrinho.
Destaque nº 07, recomposição de dotações canceladas.  Autor: Deputado Pedro Chaves.
Destaque nº 8. Emenda nº 71160002. Bancada do Estado do Paraíba.  Autor: Deputado

Armando Abílio.
Destaque nº 9. Emenda nº 71120004. Bancada do Estado do Mato Grosso.  Autor:

Deputado Jorge Pinheiro.
Destaque nº 10. Emenda nº 71200004. Bancada do Estado do Rio de Janeiro.  Autora:

Deputada Laura Carneiro.
Destaque nº 11. Emenda nº 71200005. Bancada do Estado do Rio de Janeiro.  Autora:

Deputada Laura Carneiro.
Destaque nº 12. Emenda nº 71130007. Bancada do Estado do Mato Grosso do Sul.  Autor:

Deputado João Grandão.
Destaque nº 13. Emenda nº 71130013. Bancada do Estado Mato Grosso do Sul.  Autor:

Deputado João Grandão.
Destaque nº 14. Emenda nº 71130014. Bancada do Estado do Mato Grosso do Sul.  Autor:

Deputado João Grandão.
Antes do encerramento foram entregues à Secretaria da Comissão mais quatro destaques.

Então, são dezoito destaques.
Destaque nº 15, recomposição de dotações canceladas.  Autor: Deputado Osvaldo Coelho.
Destaque nº 16, recomposição de dotações canceladas.  Autor: Deputado Osvaldo Coelho.
Destaque nº 17, recomposição de dotações canceladas.  Autor: Deputado Osvaldo Coelho.
Destaque nº 18, recomposição de dotações canceladas.  Autor: Deputado Osvaldo Coelho.
Sras. e Srs. Parlamentares, esclareço a V.Exas. que serão feitas quatro votações, tendo em

vista a identificação, pelo Relator, de quatro emendas que propõem acréscimo de recursos a obras
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com indícios de irregularidades graves, as quais  também serão votadas separadamente, conforme
o estabelecido no art. 13, da Resolução nº 01/01, do Congresso Nacional.

Votação do parecer do Relator, com representação na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal.

O parecer do Relator Setorial está em votação na Câmara dos Deputados, ressalvado o
quadro das emendas referentes às obras com indícios de irregularidades graves, constante da
errata apresentada pelo Relator, ressalvados os destaques apresentados.

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

Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer do Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação do quadro das obras com indícios de irregularidades graves constantes da errata

apresentada pelo Relator nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Em votação na Câmara dos Deputados o quadro de obras com indícios de irregularidades

graves constantes da errata, ressalvadas as emendas que propõem acréscimo de dotações relativas
a obras com indícios de irregularidades e ressalvados os destaques apresentados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação das emendas referentes às obras com indícios de irregularidades graves nas

representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Em votação na Câmara dos Deputados as Emendas nºs 71110007, 80090002, 80090005 e
71030005, relativas às obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques
apresentados.

Os Srs. Deputados que aprovam as emendas do Relator permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovadas por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas do Relator permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Antes de votarmos os destaques, peço ao Relator, Deputado Pedro Novais, que ofereça o seu

parecer.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, segundo entendimento com as

Lideranças numa das reuniões anteriores, meu parecer é contrário à aprovação de todos os
destaques, visto que não disponho de recursos para acatá-los.

Mas, além das recomendações que estou fazendo ao Relator-Geral para aprovar diversos
pleitos apresentados pelos respectivos oradores, comunico à Comissão que estou pedindo ao
Relator-Geral que, tendo em vista o atendimento do art. 42, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, procure contemplar dois projetos de irrigação para o Estado de Mato Grosso do Sul,
como solicitou o Deputado João Grandão, sendo um para Itaporã, Distrito de Santa Teresinha, e
outro para Dourados.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Passamos a apreciar o parecer do Relator

pela rejeição dos destaques apresentados.
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Em votação o parecer do Relator pela rejeição dos destaques na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os destaques foram rejeitados na Câmara dos Deputados e não serão apreciados pela

representação do Senado Federal, contra o voto da Deputada Laura Carneiro, do PFL, do Rio de
Janeiro.

Antes de suspender a sessão, agradeço ao Deputado Pedro Novais. E pergunto a S.Exa. se
deseja fazer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
agradecer aos membros da Comissão pela atenção e paciência que tiveram comigo e por terem
entendido as dificuldades que tive para a elaboração deste parecer.

Agradeço também à Assessoria, nas pessoas do Dr. João Carlos e da Dra. Cláudia, pelo
trabalho diligente que todos tiveram na elaboração deste relatório e pelos estudos que embasaram o
meu parecer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, V.Exa. mencionou quatro obras com

indícios de irregularidades graves, poderia declinar quais são elas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O Relator já leu quais são.
Agradeço ao Deputado Pedro Novais pela sua garra, determinação e competência

costumeira. O seu trabalho engrandece a Comissão, a Câmara dos Deputados, o Congresso
Nacional e o País.

Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, de forma até emocionada, agradeço

ao Deputado Pedro Novais a compreensão, uma vez que humildemente demonstrou, acima de tudo,
compromisso com esta Casa, com o País e, por que não dizer, com o Centro-Oeste e Mato Grosso do
Sul, para que o Relator-Geral acatasse a nossa proposta de incluir esse assentamento no
Orçamento.

Com certeza, trarei mais informações sobre o pleito no sentido de que V.Exa. saiba o quanto
foi justo ao atender à reivindicação de Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) –  Suspendo a reunião até as 15h30min,
quando discutiremos matérias constantes da Pauta nº 31.

Lembro às Sras. e aos Srs. Parlamentares que estamos votando matérias acordadas por
todos os partidos.

Com a palavra o Deputado Antônio Carlos Konder Reis.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Sr. Presidente, peço a V.Exa., por

obséquio, que nos informe quando iniciaremos a discussão e votação do parecer do Sr. Relator-
Geral sobre o PL nº 60, que trata do Orçamento Geral da União para 2003.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Deputado Antônio Carlos Konder Reis, pelo
acordo no Colégio de Líderes, a discussão e votação dar-se-ão nas próximas segunda, terça e
quarta-feiras.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Dias 16, 17 e 18 de dezembro de
2002.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Correto. O relatório será apresentado na
quarta-feira, dia 11, e as bancadas serão ouvidas na quinta e na sexta-feiras. A partir de segunda-
feira haverá votação.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Já acabamos de votar os pareceres
setoriais. Será, então, dia 16. A que horas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – O Sr. Presidente vai determinar a hora.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) – Está suspensa a reunião com reinício às

15h30min de hoje.
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(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE  (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias da Pauta nº 31.

Informo que todos os Srs. Relatores Setoriais apresentaram os seus trabalhos e já foram
votados os relatórios das áreas temáticas. Aviso ainda aos Srs. Membros que será enviado o Ofício
nº S-087, de 10 de dezembro, encaminhando a Nota Técnica nº 135, de 2002, elaborada pelas
Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado, sobre as Mensagens nºs 133,
184, 206, 215/2002, do Congresso Nacional referente à abertura de créditos suplementares por
decreto remetidas pelo Sr. Presidente da República.

 Fui informado de que não há acordo para prosseguimento das votações da pauta.
Assim, seguindo o entendimento do Colégio de Líderes, para evitar qualquer tipo de

obstáculo que venha prejudicar a aprovação do Orçamento, declaro suspensa esta reunião,
devendo ela ser reiniciada amanhã, às 10 horas, neste mesmo local.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) – Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 31.

Quero comunicar aos Srs. Deputados e Senadores que tenho informações de que não existe
entendimento entre os partidos. Portanto, não há condições de votarmos.

Em razão do exposto, volto a suspender a sessão, que será reaberta às 16 horas.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) -  Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 31.

Não havendo entendimento, declaro suspensa a reunião, marcando sua reabertura para
amanhã, às 11 horas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 31.

Como não há acordo, suspenderei  a reunião. Ela será reaberta na terça-feira, às 10 horas.
Com a palavra o Líder do PFL.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, antes de V.Exa. suspender a

reunião, registro que o PFL está presente. Lamentamos muito que não haja quorum, uma vez que
os demais partidos não enviaram representantes.

Portanto, deixo assinalado o nosso protesto. Se houvesse quorum,  poderíamos estar votando
questões fundamentais para a administração do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) -  Deputado Pauderney Avelino, na
realidade,  temos  quorum, mas não  há entendimento. Os Deputados estão presentes,  discutindo
com o Relator-Geral, mas não entraram em acordo. Por isso, de nada adianta promovermos a
reunião.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA  -  Sr. Presidente, quero registrar que o PTB está

presente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) -  Sim, Deputados, todos os partidos

estão presentes, a lista de presença demonstra que há quorum. Ocorre que os Deputados não estão
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querendo votar porque não há acordo. V.Exa., por ser um construtor de acordos, sabe muito bem
que sem entendimento seria colocada em risco a votação do Orçamento.

Portanto, declaro suspensa a reunião, para reabri-la na terça-feira, às 10 horas.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Carlos Aleluia) -  Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 31 e do relatório final.

Não há acordo para votação da Pauta nº 31. Além disso, a Pauta nº 33 não está concluída.
Portanto, encerro esta reunião, convocando reunião extraordinária para hoje, às 12 horas.

O livro de presença será aberto a partir de agora para que possamos assiná-lo e garantir o
quorum para a próxima reunião.


