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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental
para abertura da reunião, mas inexistindo para votação, suspendemos esta reunião e
marcamos a próxima para as 10 horas da manhã de quinta-feira.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número legal, declaro
reiniciada a 8ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 13, de 2003.

Apreciação da ata da 7ª reunião ordinária, realizada em 20 de maio de 2003.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da mesma por ter sido

distribuída antecipadamente.
Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º do

Regimento Interno desta Comissão, declaro aprovada a ata.
Avisos:
Convido os Srs. Parlamentares a participarem da 4ª reunião de audiência pública, a

ser transmitida para as Assembléias Legislativas Estaduais e para a Câmara Legislativa do
Distrito Federal através do sistema INTERLEGIS (rede virtual de comunicação do
Legislativo).

Convidado: Dr. Guido Mantega, Ministro do Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

Tema: orientação estratégica do Plano Plurianual 2004/2007, bem como a
metodologia de consulta à sociedade e ao Parlamento na sua elaboração.

Data: 3/6/2003 (terça-feira), às 15 horas.
Local: auditório do INTERLEGIS, localizado na Av. N-2, Edifício Anexo E do Senado

Federal (ao lado da Gráfica do Senado).
A reunião contará com a presença dos Relatores indicados para o Projeto de Lei do

Plano Plurianual para o período de 2004/2007, Senador Roberto Saturnino, do Projeto de
Lei Orçamentária para 2004, Deputado Jorge Bittar, e do Relator do Projeto de Lei nº
02/2003 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), Deputado Paulo Bernardo.

Correspondência  interna recebida:
Expediente encaminhando a indicação para o Colegiado de representantes das

Lideranças partidárias com assento na Comissão.
Na Câmara dos Deputados:
Ofício nº 468, de 15 de maio, do Deputado Eunício Oliveira, indicando o Deputado

José Borba com representante da Liderança do PMDB.
Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões de Comissão:
Ofício nº 24, de 21 de maio, do Deputado Júlio Cesar, justificando ausência nos dias

13 e 15 de maio.
Ofício nº 126, de 21 de maio, do Senador César Borges, justificando a ausência no

dia 20 de maio.
Ofício nº 28, de 27 de maio, do gabinete do Deputado Wellington Roberto,

justificando ausência no dia 27 de maio.
Expediente do dia 27 de maio, do Deputado João Correia, justificando ausência nos

dia 20 e 23 de maio.
Ofício nº 104, de 27 de maio, do Deputado João Ribeiro, justificando ausência no

período de 29 de maio a 19 de junho.
Aviso-SGS, de 14 de maio, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da

União, Ministro Valmir Campelo:
Aviso nº 722 (Acórdão nº 518, de 2003): construção e recuperação de obras de infra-

estrutura hídrica e construção do sistema de abastecimento de água Pão de Açúcar/Olho
D’água das Flores, em Alagoas.

Avisos-SGS, de 21 de maio, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 574, de 20 de maio (Acórdão nº 468, de 2003): obras de adequação do
trechos rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-060/DF, Divisa DF/ Goiás.

Aviso de 20 de maio da mesma autoridade:
Aviso nº 757: perímetro de irrigação Platôs de Guadalupe, no Estado do Piauí.
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Aviso nº 768 (Acórdão nº 548, de 2003): obras de ampliação da rede rural de
distribuição de energia elétrica de Alagoas.

Expediente encaminhando Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento ao disposto
nos arts. 54 e 55, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 5º da Lei nº 10.028, de 2000,
referente ao primeiro quadrimestre de 2003, dos seguintes órgãos:

- Tribunais Regionais do Trabalho da 5ª, 11ª e 13ª Regiões.
- Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados do Rio de Janeiro, Amapá e Goiás.
- Tribunal de Contas da União.
- Supremo Tribunal Federal.
ORDEM DO DIA
Ampliação dos relatórios apresentados nos seguintes avisos:

Item 01 - Aviso nº 001/2003-CN, que "Encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 074, de 2002-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Relatório da Inspeção realizada no Projeto Perímetro de Irrigação
Salangô, da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigação e Secretaria de Infra-
Estrutura do Governo do Estado do Maranhão, no Município de São Mateus”. Relator:
Senador Jonas Pinheiro. Voto: Pela continuidade da vedação da execução.

O Relator está ausente. Há um entendimento na Comissão no sentido de que, quando o
Relator está ausente, consultamos o Plenário sobre a possibilidade de designar outro
Parlamentar para apresentar o relatório. Assim, se V.Exas. concordarem, designaremos
outro Parlamentar para proceder à leitura do relatório. Como ninguém se manifestou,
aprovado.

Designo, então, o Deputado Félix Mendonça para proceder à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Leitura do relatório:

“Análise da matéria. O contingenciamento de recursos
orçamentários para as obras do Projeto Perímetro de Irrigação
Salangô, no Município de São Mateus, no Maranhão, foi
determinado pelo Congresso Nacional em face de indícios de
irregularidades graves apontadas pelo Tribunal de Contas na
exceção do Contrato nº 14 de 1993, celebrado pela Secretaria de
Infra-Estrutura do Governo do Estado do Maranhão e a empresa
COESA Engenharia Ltda., responsável pela execução das obras
do projeto.

Ao confrontarmos o relatório do Tribunal de Contas, que
encaminha o resumo dos relatórios do levantamento de auditoria
e obra realizada em 2002, verificamos que aquela Corte de
Contas reconhece existir indícios de irregularidades de contas
que recomendam sua manutenção no Quadro de Obras com
indícios de irregularidades graves — Quadro 7º, LOAS/2003.

Ao analisarmos os dados constantes do sistema de
fiscalização de obras do TCU, verificamos que foram realizados
98% da obra, sendo necessário R$ 2. 515. 810, 16 para
realização de adutoras e 6% do total, rede viária 7% e cerca de
16% do total. A transformação do processo administrativo em
tela, em tomada de conta especial, e o envio de cópia da decisão
do Ministério Público, procedida pelo Tribunal de Contas da
União, parece-me, dentro do ordenamento jurídico vigente, a
medida adequada para o caso em tela no art. 47 da Lei nº
8.444/92.

Diante do exposto e considerando que foram encontrados
indícios graves de irregularidades na obra em tela, que a mesma
se encontra inscrita no Quadro 7º da Lei nº 10.604 e LOA/2003,
que o Tribunal de Contas tomou as medidas constantes do
Orçamento jurídico e a matéria não requer nenhuma providência
adicional no âmbito do Congresso Nacional:
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a) opinamos para que esta Comissão tome conhecimento
da decisão;

b) considerando que a decisão do Tribunal de Contas não
se manifesta no sentido da exoneração da obra em tela e que
não foi trazida nenhuma informação adicional sobre o mérito da
questão da decisão em tela, mantenho a inscrição no Quadro de
Obras com indícios de irregularidades na Lei Orçamentária de
2003, Lei nº 10.604.

Salas da Comissões.
Presidente: Deputado José Carlos Aleluia.
Relator, Senador Jonas Pinheiro.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agradeço ao Deputado a leitura
do relatório.

Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo manifestação, considero encerrada a discussão.
Em votação o parecer.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa).

Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa).

Aprovado.
O Relator do Item 2 é o Deputado Pedro Novais, que está se dirigindo para a

Comissão. Como S.Exa. opina pela continuidade da obra e terá de dar explicação ao
Plenário, consultamos o Plenário se podemos passar para aqueles em que ele opina pelo
arquivamento e depois voltaríamos aos que merecem discussão.

Os Srs. Deputados que concordam com a proposta permaneçam como se encontram
(Pausa). Aprovada.

Os Srs. Senadores que concordam com a proposta permaneçam como se encontram
(Pausa). Aprovada.

Discutiremos apenas aqueles que dizem respeito ao arquivamento, ou seja, os Itens 1
e 5. Permanece a Pauta 11-A, de 2003.

 Aviso 073, de 2002, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº
772, de 2002, do TCU, bem como dos respectivos relatórios e voto que a fundamentam,
referente ao relatório de auditoria nas obras de dragagem do Porto de Santos/SP, na
Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP”. O Relator foi o Deputado Pedro
Novais. O parecer é pelo arquivamento.

Concedo a palavra ao Deputado Félix Mendonça, para que faça a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Voto do Relator:

“Vale informar, inicialmente, que o presente aviso foi
encaminhado tendo em vista o fato de estarem as obras nele
relacionadas incluídas no Quadro 7º, anexo da LOA, de 2002,
mantendo a sua execução até deliberação da Comissão.

Contudo, as informações não foram apreciadas
tempestivamente por esta Comissão ao longo do exercício de
2002. Verifica-se, em relação às obras objeto do aviso em
exame, que não há recursos relativos ao Orçamento de 2002
inscritos nos Restos a Pagar, de que toma a possibilidade de
iniciar a execução das mesmas no que tange àquele exercício.
Além disso, foram encaminhadas ao Congresso Nacional novas
informações sobre as obras em que foram identificados indícios
de irregularidades graves no Tribunal de Contas da União
durante a apreciação do Projeto de Lei Orçamentário de 2003, as
quais culminam com a elaboração do Quadro 7º, anexo da LOA,
de 2003.
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Ainda quanto ao exercício de 2003, a relação de obras
com indícios de irregularidades graves é regulada pelo Quadro
7º, Anexo LOA/2003, o qual foi elaborado com base nas
informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União,
mais utilizadas do que o objeto do presente aviso.

Nesse sentido entendo que não é cabível qualquer exame
do presente aviso quanto ao mérito em face de sua
prejudicialidade decorrente da perda de oportunidade para que
gerasse seus efeitos adequados, quais sejam: a liberação da
execução, recursos contidos na LOA/2002.

Em face do exposto, voto e determino seu arquivamento.
É o voto do Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
(Pausa.)

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.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Geraldo.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Meu voto é contrário ao parecer.
(Não identificado) - O meu também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voto contra? A matéria foi

rejeitada no Senado Federal.
A matéria então está rejeitada.
Item nº 6. Encaminho ao Congresso Nacional cópia das Decisões nº 885 e nº 886, de

2002, TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que as fundamentam,
referente a levantamento de auditoria realizada pela SECEX/RR, em cumprimento à Decisão
Plenária nº 98/2002, de 20 de fevereiro de 2002, nas obras de construção de trechos
rodoviários no corredor fronteira norte, BR-401/RR, com início no Km 106,2 e término no
Km 184”.

O Relator foi o Deputado Pedro Novais, que é pelo arquivamento. Pediremos ao
Deputado Félix Mendonça que leia o relatório.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Voto do Relator.
“Vale informar inicialmente que o presente aviso foi

encaminhado tendo em vista o fato de estarem as obras nele
relatadas incluídas no Quadro 7º, Anexo da LOA/2002,
mantendo a execução suspensa até elaboração desta Comissão.

Contudo, tais informações não foram apreciadas
tempestivamente por esta Comissão ao longo do exercício de
2002. Verifica-se em relação às obras objeto do aviso em exame
que não há recurso relativo no...  É o mesmo? De forma que há
possibilidade de reiniciar a execução das mesmas no que tange
ao atual exercício.

Além disso, foram examinadas no Congresso Nacional
novas informações sobre as obras, em que foram identificados
indícios de irregularidades graves do Tribunal de Contas.
Durante a apreciação do projeto, foi a Lei Orçamentária 2003 as
quais culminaram com a elaboração do Quadro 7º, Anexo da
LOA/2003.

Ainda quanto ao exercício de 2003, a relação de obras
com indícios de irregularidades graves é regulada pelo Quadro
7º, Anexo da LOA/2003, o qual foi elaborado com base em



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

5

informações encaminhadas ao TCU, mais realizada que o
objetivo do presente aviso.

Nesse sentido entendo que não é cabível qualquer exame
do presente aviso quanto ao mérito. Em face da prejudicialidade
decorrente da perda de oportunidade para que gerasse seus
efeitos adequados: quais sejam, a liberação da execução de
recursos contidos na LOA/2002.

Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 86, Congresso Nacional, e determine o
seu arquivamento”.

 Sala das sessões, 5 de maio de 2003, Deputado Relator, Pedro Novaes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer, que é

pelo arquivamento da matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, meu voto é

contrário ao parecer.
O SR. DEPUTADO ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, essa matéria foi

retirada de pauta anteriormente por solicitação do PT, sob a justificativa de que havia
irregularidades que tinham sido detectadas e não saneadas. Persistindo a mesma situação,
votamos contrariamente também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria foi rejeitada no
Senado Federal.

Temos aqui várias matérias em que o Relator opina pelo arquivamento, parecidas
com esta. E o Relator não está presente. Não estando presente o Relator e como há
discordância do Plenário sobre a matéria, retiramos essas matérias de pauta para a próxima
reunião, já que os Senadores já rejeitaram duas matérias a esse respeito.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Quais são os números das matérias que estão
sendo retiradas de pauta? Todas elas estão na pauta?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado

Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só uma informação. É

evidente que V.Exa. vai construir uma forma para que possamos trabalhar. Quando o
Relator não estiver presente, retira-se a matéria. Mas penso que poderíamos estabelecer um
critério de pelo menos uma ou duas sessões e, na terceira, que pudéssemos ter outro
Relator. Tenho estado nesta Comissão há algum tempo e, infelizmente, é normal algumas
pessoas pegarem relatoria  e ficarem duas ou três reuniões sem participar. Então, que na
segunda sessão o Relator pudesse ser substituído, ou alguém ler o relatório por S.Exa.
Senão vamos ter muitas dificuldades no final. Por enquanto, estão tranqüilas as reuniões,
mas sabemos que no segundo semestre principalmente o trabalho irá  se avolumar. Se se
cria uma regra, depois há burocracia para se tentar alterá-la. Penso que poderíamos ter um
critério, uma indicação. Gostaria de dialogar com V.Exa. para que pudéssemos ter essa
regra. Numa reunião, retira-se, mas, na segunda, em que o mesmo Relator estiver ausente,
que outra pessoa possa fazer ou ler o relatório que ele já deixou montado. Essa a solicitação
que faço.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O que ocorre, nobre Deputado, é
que, na reunião passada, o Relator, Deputado Pedro Novaes, estava presente, e hoje S.Exa.
avisou que estava vindo. Aquelas matérias que poderiam suscitar discussão colocamos de
lado, esperando a vinda dele. Estamos discutindo apenas aquelas que S.Exa. opina pelo
arquivamento. Em princípio está sendo feito assim. Mas essas matérias estão sendo
rejeitadas sem a presença do Relator. Em face disso, encaminho a retirada de pauta, para
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que possa haver uma contestação ou pelo menos uma defesa do relatório. Mas, em
princípio, é correto isso, fazer as discussões só com a presença do Relator.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, mas na segunda vez em
que S.Exa. não estiver presente, que possamos andar, porque senão...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o que está sendo feito.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o que está sendo feito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face das colocações feitas,

vamos continuar com a discussão e votação da pauta como está indicado.
Vamos voltar ao Item 2. Encaminho ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº

622/2002, do TCU, Plenário, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam,
referente ao relatório de levantamento de auditoria realizada no serviço de duplicação de
trecho rodoviário no corredor transmetropolitano, divisa  Minas Gerais/São Paulo, DENIT
(TC nº 003.954/2002). Relator, Deputado Pedro Novaes. Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela autorização da execução da obra.

Solicito ao Deputado Gilmar Machado...
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Gostaria de solicitar, se possível,

a inversão da pauta, para apreciação do Item 8, tendo em vista que teremos agora sessão
solene do Congresso Nacional e precisamos nos retirar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Item 8?
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - O Item 8, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Colocaremos em votação seu

requerimento.  O Deputado Gilmar Machado fará a leitura do relatório do Item 2.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Passo a ler:

“Como a matéria já foi distribuída, em face do exposto,
voto pela autorização da execução dos recursos eventualmente
inscritos em Restos a Pagar no âmbito da dotação consignada
no Orçamento  fiscal da União de 2002, na classificação
funcional programática 26782023157430003, duplicação de
trecho rodoviário no corredor transmetropolitano BR-381, São
Paulo, divisa Minas Gerais/São Paulo, entroncamento BR-116,
na forma do projeto de decreto legislativo em anexo”.

 Era o que tinha a ser relatado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a inclusão na

extrapauta da apreciação do meu relatório sobre a Medida Provisória nº 119, de 2003, que
abre crédito extraordinário a favor do Ministério dos Transportes, no valor de  89 milhões,
128 mil reais, para fins que especifica.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, tão logo
termine esta votação, submeteremos ao Plenário o requerimento. O Deputado Gilmar
Machado leu o relatório do Item 2, do Aviso nº 57.

A matéria está em discussão. (Pausa.)
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os. Sr. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)
O Senador Geraldo Mesquita Júnior requereu inversão da pauta para colocar em

votação o Item 8.
Os Srs. Parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passaremos ao Item 8.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2000-CN28, referente à liberação da execução
orçamentária ao subtítulo "Obra de conclusão do edifício-anexo do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro – RJ", contida no Decreto Legislativo nº 08/2000-CN.

O Relatório do Deputado Pedro Novais é pelo arquivamento da matéria.
Peço ao Senador Geraldo Mesquita Júnior que faça a leitura do relatório.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR  - Leitura do relatório:

“Decreto Legislativo nº 08/2000, autoriza a execução
orçamentária consignada no Orçamento Fiscal da União
conclusão do edifício-anexo do TRF da 2ª Região no Rio de
Janeiro – RJ, da unidade orçamentária 12.103, Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, no valor de 1 milhão, 358 mil e
44 reais.

Trata o presente parecer do Projeto de Decreto Legislativo
nº 10/2000, ao qual foram posteriormente anexados resultados
de inspeção realizada pelo TCU em atendimento às
determinações contidas no art. 2º caput do aludido decreto
legislativo, o qual autorizou a execução orçamentária relativa às
obras de conclusão do edifício-anexo do TRF da 2ª Região no Rio
de Janeiro – RJ.

Vale informar inicialmente que as obras relativas às
conclusão do edifício encontram-se concluídas, conforme consta
do relatório encaminhado pelo TCU ao Congresso Nacional em
setembro de 2002, a fim de subsidiar a apreciação do projeto
nos termos da LDO 2003. Naquele relatório verifica-se a
inexistência de quaisquer irregularidades ainda pendentes
contra a obra.

No tocante à tomada de contas especial destinada a
verificar responsabilidade por atos praticados antes da
conclusão da obra, o mesmo relatório encaminhado pelo TCU
consigna que foi realizada a citação dos responsáveis para que
apresentem suas alegações de defesa. O procedimento de
tomada de contas especial não se refere à adoção de recursos
propriamente dito, sendo inerente àquela Corte de Contas, para
imputação de débitos, garantir o contraditório e ampla defesa.
Assim, tal procedimento não tem reflexo nas decisões a serem
tomadas por esta Comissão.

Nesse sentido, em face da conclusão da obra e da
continuação da apuração da responsabilidade pelo TCU,
entendo, segundo o Relator, que não é necessário qualquer outro
exame atinente ao processo em tela, pela inexistência de outros
aspectos a serem observados, podendo o mesmo ser arquivado
definitivamente.

Em face do exposto, ainda segundo o Relator, o voto é
para que esta Comissão determine o arquivamento definitivo do
processo relativo às obras de conclusão do edifício anexo do TRF
da 2ª Região no Rio de Janeiro.

É o relatório.”
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pelo arquivamento.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente, peço vista do processo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Félix Mendonça, na

Comissão de Orçamento, não existe a figura do pedido de vista.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Nesse caso, voto contra a matéria e solicito

verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há necessidade de apoiamento.
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O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Peço a retirada de pauta, então, em razão
de norma.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retiramos o projeto de pauta
para não prejudicar a sessão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de solicitar um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há um requerimento do
Deputado José Rocha para inclusão extrapauta do relatório à Medida Provisória nº 119, de
2003, que reabre o crédito ao Ministério dos Transportes.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, no Decreto Legislativo nº 8,

de 2000, há algumas solicitações. Já que o projeto foi retirado de pauta, peço ao Relator
que, se possível, traga essas informações na próxima reunião, porque nos ajudariam na
votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator, Deputado Pedro
Novais, vai providenciar isso na época própria.

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR  - Sr. Presidente, segundo

informação, o Item 8 já foi retirado de pauta, por solicitação do PT, na reunião passada.
Consulto se há possibilidade de retirá-lo mais uma vez, como solicitado pelo nobre
Deputado Félix Mendonça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se o Plenário concordar, pode
ser retirado; se não concordar, é levado a voto.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ele é retirado nesta reunião e

volta na próxima para discussão.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente, não há número suficiente de

Deputados presentes neste instante. Acho que devemos retirar o item de pauta. Trata-se de
projeto polêmico, que entendo deve ser discutido com mais profundidade. É melhor retirar o
item de pauta do que eu pedir verificação de quorum. Dessa forma, podemos dar
prosseguimento à reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Srs. Parlamentares que
concordam com a retirada de pauta desse item permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Retirado de pauta.
O projeto voltará na próxima reunião.
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta do relatório à Medida Provisória

nº 119, de 2003, apresentado pelo Deputado José Rocha.
Em discussão.
Para discutir o requerimento, concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, a inversão solicitada não

merece ser acolhida por esta Casa, mesmo porque o Executivo não  tem dispensado
tratamento igual.

Quanto à suplementação de recursos e à estadualização da obra feita pelo Ministério
dos Transportes, não temos nenhuma restrição. O que achamos deve merecer reflexão é que
Estados como o meu, o Pará, que tem a pior malha viária do País, está com solicitação de
recursos, e foi um dos primeiros a protocolá-la. Isso está sendo feito Estado por Estado.
Deveria ser dado atendimento que contemplasse todos os Estados, e não atendimento a um
e a outro não.

Particularmente, acho que não deve merecer acolhida a inversão de pauta, mesmo
porque até pode ser objeto de pedido de verificação de quorum, e queremos que a sessão
continue. O tratamento que está sendo dispensado não é justo. Se deixarmos a pauta correr
normalmente, ganhamos mais tempo e evitamos o comprometimento da sessão.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale,

está havendo um equívoco. Não está sendo solicitada inversão de pauta, mas a inclusão em
pauta extra do relatório à medida provisória.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acho que não deve.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos discutindo o

requerimento, se deve ou não ser incluído o relatório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É isso mesmo que acho que não deve ocorrer,

Sr. Presidente.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
Pauta extra para ser discutida hoje?
(Não identificado) - É isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Senador

Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Já fui esclarecido, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, não vejo o motivo da oposição do

Deputado Anivaldo Vale no sentido de que essa matéria não seja incluída extrapauta,
mesmo porque hoje seria o último dia para que fosse incluída na pauta.

Trata-se de medida provisória que apenas ratifica a transferência de créditos já feita
para o Estado do Mato Grosso do Sul, por parte da União, para as estradas federais que o
Estado deve atender.

Por exemplo, o Ministério dos Transportes, no Extrato de Transferência nº 16/2003,
celebrado com a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, efetuou a
transferência, para o domínio do Estado, de parceria da malha rodoviária federal constante
no anexo 1 ao presente termo. O valor do repasse da União ao Estado será nos termos do
disposto na Medida Provisória nº 119, de 15 de maio de 2003.

A medida provisória já está promovendo os efeitos da transferência da malha
rodoviária para o Estado, mas é preciso autorização do Congresso Nacional para que os
recursos sejam também transferidos.

Não vejo por que essa oposição do Deputado Anivaldo Vale, mesmo porque
estaríamos prejudicando o Estado do Mato Grosso do Sul.

Solicito a S.Exa. que reconsidere sua posição, para que possamos discutir essa
questão da Medida Provisória nº 119.

O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um esclarecimento ao plenário.

Sendo o último dia em que a medida provisória deverá ser votada pela Comissão,
automaticamente ela está incluída na pauta, para ser discutida ao final desta reunião.

Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, sou do Estado do Mato Grosso

do Sul e não entendo por que essa situação agora, uma vez que várias medidas provisórias
já foram inclusive aprovadas — Minas Gerais, por exemplo, foi a primeira a aprovar. E um
detalhe: se se observar, veremos que dificilmente se discute uma medida provisória nesta
Comissão. Não sei qual é, na verdade, a intenção de querer prejudicar. Estamos cumprindo
o que está determinado. Agora que se vem discutir uma medida provisória na Comissão do
Orçamento, não querem discutir. Quando a matéria chega ao plenário, a reclamação é a de
não foi discutida na Comissão do Orçamento — estou falando como Deputado do Mato
Grosso do Sul — e quando vem para a Comissão de Orçamento para ser discutida, vem um
Deputado — não sei qual é a sua intenção — querer provocar esse tipo de discussão.

Isso para nós, Sr. Presidente, principalmente em uma Comissão como a de
Orçamento. E outra coisa, a medida provisória tranca a pauta. Se ela não for votada aqui,
vai para o plenário para ser votada, quer dizer, é uma questão de compreensão. Nunca foi
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discutida medida provisória nesta Comissão. A primeira que vem, tem esse tipo de
tratamento. É complicado esse tipo de coisa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mesmo porque, Sr. Presidente, Sr. Deputado

João Grandão, o Pará também está contemplado na Portaria nº 766, de 16 de dezembro, da
mesma maneira, na transferência de rodovias e essa medida provisória estará chegando a
esta Casa, se ainda não chegou.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ary Vanazzi.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, estava querendo dialogar com o

Deputado Anivaldo, porque na verdade são três questões fundamentais. A primeira é essa a
que o Deputado João Grandão se reporta, que é importante, porque é uma das poucas vezes
que a Comissão de Orçamento tem a possibilidade de discutir medida provisória. É uma
inovação ou vai ser uma prática permanente nesta Casa, e precisamos discutir e aprofundar
as questões sobre as medidas provisórias que passarão na Casa.

Caso não votarmos ela aqui, agora, automaticamente ela irá para o plenário, que vai
deliberar sem a possibilidade de os Deputados aqui nesta Comissão discutirem. Portanto,
quero dizer aqui que é importante fazermos uma discussão sobre o mérito da medida
provisória e posteriormente deliberarmos sobre ela na Comissão de Orçamento.

Segundo, Deputado Anivaldo, quando o Governo Federal fez esta medida provisória
de repasse das rodovias aos Governos, aos Estados, houve um grande acordo com a maioria
dos Governos Estaduais. Evidentemente que agora, no que se refere às medidas provisórias
que beneficiarão cada Estado, depende muito da disposição do Estado também de buscar
entendimento, buscar sentar com o Governo Federal para poder elaborá-las e fazer o
repasse definitivo dos recursos, inclusive.

Acredito que tínhamos que aprovar aqui a inversão de pauta, para que o Plenário
pudesse discutir essa medida provisória, importante para o Mato Grosso, mas pela
estrutura das rodovias federais nos Estados brasileiros que poderão começar a decidir daqui
por diante.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Uma parte das medidas
provisórias é atribuição desta Comissão, as de crédito extraordinário. Se não era utilizada,
vai ser utilizada agora, vai ser adotada.

Pela ordem, Deputado Anivaldo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero deixar muito claro,

inclusive para os colegas do Mato Grosso do Sul, que a nossa posição não é contra o crédito
para Mato Grosso do Sul. Muito pelo contrário, achamos que o crédito é justo. O que acho
injusto é estabelecer uma fila de espera para os pleitos que estão no Ministério dos
Transportes. Gostaria que o representante do Governo dissesse aqui por que não mandou
também o crédito do Pará, que está em uma precária condição. Hoje estamos...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Posso prestar um esclarecimento a V.Exa.?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acredito que estou com a palavra, não é Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Gostaria de prestar um esclarecimento a V.Exa.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - No tempo oportuno.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Quero esclarecer a pergunta que V.Exa. está

fazendo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - No tempo oportuno. Ainda não concluí meu

raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo com a

palavra ainda.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A situação do Estado do Pará é precária. Hoje

o frete está se constituindo em um dos mais caros do Brasil em função do estado precário
das nossas estradas. Temos trechos na Belém-Brasília que estão interrompidos, como o
trecho Belém/Castanhal. No trecho Santarém a Cuiabá não há nem condição de trânsito, a
Transamazônica. Não compreendo por que se estabelece uma fila de espera no Ministério. O
Pará, na época oportuna entrou, como seu pedido, através do Governador do Estado, e não
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mereceu nenhuma consideração. Não quero prejudicar o Estado do Mato Grosso do Sul,
mesmo porque compreendo que ele também precisa desses recursos. O que não quero
mesmo é que meu Estado seja prejudicado, passar isso no meu nariz e não cheirar.

Aqui está uma emenda nossa que representa o nosso reclamo, que é também o do
nosso povo. Estamos aqui não com o objetivo de obstar nenhuma votação. Queremos sim é
um tratamento igual, porque a situação é igual. Não queremos tratamento desigual para
situações iguais.

É essa a nossa consideração, Sr. Presidente. E mais, nenhuma medida provisória foi
discutida nesta Comissão. As medidas provisórias estão saindo direto da Comissão para o
plenário para serem votadas. Nenhuma foi incluída na pauta para ser votada. Estou fazendo
um reclamo que representa o anseio e a reivindicação do nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O grande problema, antes de

conceder a palavra ao Deputado Wasny de Roure...
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de

fazer um apelo para que a ordem das inscrições fosse respeitada, porque o fura-fila parece
que foi um projeto que não prosperou. Concordo com o Deputado Anivaldo. Uma das
heranças mais nefastas que este Governo recebeu, foi o caos nas rodovias.

É verdade que não podemos administrar olhando para trás, mas também não
podemos entender que as coisas são feitas num passe de mágica. Quero parabenizar os
responsáveis pela execução desse projeto. Não sou nem do Mato Grosso, nem do Pará, mas
entendo que é necessário. Essa é a discussão. Não se trata de uma questão de escala desse
ou daquele que é mais importante. São todos brasileiros que têm as suas vidas ceifados por
irresponsabilidade dos gestores públicos, que não priorizaram o caos das nossas rodovias. O
que cabe ser ressaltado é isso, a irresponsabilidade dos gestores públicos que viram
acidentes e acidentes...

Por incrível que pareça, ontem, o IPEA fez uma demonstração de uma pesquisa em
que mostra — e esses números serão públicos muito em breve — que, só na cidade de São
Paulo, o custo com acidentes corresponde a quase 10% do próprio orçamento da cidade.

Quero ressaltar essa crise e naturalmente encaminhar pelo extrapauta, para
podermos acelerar os trabalhos, a fim de que esta Casa não interrompa um processo que
precisa avançar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, esta
Comissão tem a obrigação e a atribuição legal de seguir o que estabelece a Resolução nº 1,
de 2002, em seu art. 2º, § 6º, que diz:

“Art. 2º.......................................................................
§ 6º. Quando se tratar de Medida Provisória  que abra

crédito extraordinário à lei orçamentária anual, conforme os arts.
62 e 167, § 3ª, da Constituição, o exame e o parecer serão
realizados pela Comissão Mista, prevista no art. 166, § 1º, da
Constituição, observando-se os prazos e o rito estabelecidos
nesta Resolução.”

Essa é uma prerrogativa da Comissão. Agora, é importante que saibamos usá-la.
Que os Relatores apresentem o relatório na época, na data, no tempo certo, e a Comissão se
reúna para discutir e votar a matéria, para que então vá para o plenário instruída pela
Comissão competente para fazê-lo.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente,  estamos vivendo neste

momento a fase do aquecimento das turbinas na Comissão de Orçamento. Muitas vezes
V.Exa. tem que abrir e encerrar a reunião desta Comissão devido à ausência tanto de
Deputados quanto de Senadores. Nas 2 últimas semanas, isso foi prática recorrente.  Mas
isso é salutar, já que não temos o hábito de nos reunir em Comissão específica para
analisar medida provisória. Na realidade, desde que a medida provisória foi instituída pela
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Constituição de 1988, nunca houve reuniões das Comissões Mistas para analisá-la, mesmo
depois da alteração do rito da sua tramitação.
 Sr. Presidente, estamos na fase do aquecimento das turbinas, repito, e foi encerrado
o prazo de entrega de emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos de votar a LDO, a
fim de que até o dia 30 de junho ela seja votada também no plenário do Congresso Nacional.
Mas uma coisa se impõe: temos que analisar as medidas provisórias, principalmente as que
tratam de créditos, de investimentos, porque  fazemos as emendas, e os Relatores não nos
dão nenhuma satisfação a respeito.

Sr. Presidente, outra questão que me preocupa é que amanhã, sexta-feira, dia 30,
uma Comissão do Executivo e alguns membros do Legislativo, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, devem ir a Manaus cumprir  agenda que se inicia no
Estado do Amazonas e visa tratar do Plano Plurianual — estou com a agenda que acredito
ser da Secretaria-Geral da Presidência da República —, apelidado de “PPA participativo”.

Em primeiro lugar, acho uma descortesia e não sei quais as intenções embutidas
nessa história de PPA participativo. Começa agora com o PPA participativo e isso nos remete
às Assembléias Legislativas e às Câmaras Municipais das Prefeituras governadas pelo PT,
onde na maioria das vezes estes Governos, por força desta bonita história do orçamento
participativo, tentam passar por cima das Casas Legislativas Municipais e Estaduais.

Com essa história de PPA participativo agora e depois com Lei de Diretrizes
Orçamentária participativa ou Orçamento participativo, não venham passar por cima do
Congresso Nacional, da  Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização!

Faço este alerta porque não sei quem estará presente além do Ministro Guido
Mantega. Mas é importante fazer este registro para que depois o Congresso Nacional não
fique a reboque das suas ações. Não vamos servir de suporte para decisões que estão fora
do âmbito do Congresso Nacional.

São este registro e esta a denúncia que tínhamos a fazer. Não vamos aceitar isso em
nenhum momento. O Governo não enviou o anexo das metas de prioridades físicas da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, e nós, do PFL, fizemos questão que  constassem mais de 200
emendas das quase 2 mil apresentadas que visam recuperá-las.

Portanto, estamos, sim, fazendo propostas. Não há, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Srs. Senadores, ninguém com maior legitimidade para dizer o que é prioritário para os seus
Estados, para as suas regiões do que os Senadores e Deputados Federais, representantes
eleitos democraticamente pelo voto do povo dos seus Estados e regiões.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sem querer cortar o direito de
cada membro da Comissão se expressar, quero dizer ao Deputado Pauderney Avelino que
seu alerta é importante. No entanto, é preciso levar em conta que os projetos de Lei
Orçamentária e o PPA têm duas fases, a primeira cabe ao Poder Executivo, que levanta as
necessidade de cada organismo e da sua política de desenvolvimento e faz, então, a
elaboração do projeto, que deverá enviar ao Congresso Nacional até o dia 30 de agosto. Mas
esta fase é estritamente executiva. E o Poder Executivo resolveu ir aos Estados — isso é
elogiável — para consultar os Governadores, os Prefeitos e a sociedade  sobre os maiores
problemas da região para elaborar sua proposta. O nome que dão a essa participação não
importa, mas, sim, o conteúdo que virá ao Congresso Nacional, a partir do dia 30 de agosto,
para analisarmos o documento apresentado. Esta é a sistemática da elaboração do PPA, do
Orçamento e da aprovação do Congresso Nacional.

Nesta fase, nós, do Congresso Nacional, não temos por que participar dessas viagens
ou dessas discussões entre Ministros e Governos, mesmo por que nos estaríamos desviando
de nossa função, de examinar a matéria, quando for apresentada ao Congresso Nacional,
pois o Relator também terá que conferir essas prioridades, entrar em contato com os
Estados e elaborar seu parecer. Essa é a técnica que deverá ser adotada.

Estávamos discutindo a inclusão na Ordem do Dia de matéria que regimentalmente
está incluída. Por isso, peço licença ao Plenário para encerrar a discussão e considerar
incluída na Ordem do Dia a Medida Provisória nº 119, a fim de ouvirmos a posteriori o
relatório do Relator Deputado José Borba e voltarmos ao Item 3.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Compreendo perfeitamente a preocupação da

Presidência, louvo a exposição de V.Exa., Sr. Presidente, mas não podemos deixar de
registrar o nosso ponto de vista. O Deputado Pauderney Avelino disse que várias emendas
de Deputados, às vezes, deixam de ser consideradas. Isso é verdade. Acredito que S.Exa.  fez
isso com o propósito de aprimorar o relacionamento do Parlamentar com os Relatores. Isso é
louvável. E mais do isso, Sr. Presidente, o Relator, Deputado José Rocha, refere-se em seu
parecer à emenda que apresentei à Medida Provisória nº 119.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale,
não estamos discutindo o relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não estou discutindo. Quero fazer um
registro em função da fala do Deputado. Foi dito por S.Exa. que era para eu retirar essa
posição e que ele não sabia a que interesse eu estaria servindo ao solicitar  que a MP não
entre em pauta. Estou servindo aos interesses do meu Estado.

O que ocorre é o seguinte: afirma-se que todos os pleitos estão sendo examinados
desde que tenham sido apresentados na época própria. O nosso foi apresentado em época
própria. Então, quero saber quando será apreciado. Eu não quero ver essa fila de espera,
porque acho isso equivocado, injusto. O Deputado está sendo prejudicado. É isso, Sr.
Presidente, que quero esclarecer na discussão sobre a inclusão ou não da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, V.Exa.
tem todo o direito de defender os interesses do povo paraense, pois foi para isso que lhe
elegeram, mas a matéria em discussão seria a inclusão ou não na pauta de uma medida
provisória. O Relator não pode responder em nome do Governo por que mandou uma e não
mandou outra. Essa  é uma discussão que deve travada depois com as Lideranças.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Mas ele escreveu, Presidente. Está escrito
aqui no voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, essa matéria, na hora da
discussão do relatório, poderá ser apresentada.

Voltaremos ao Item nº 3 da pauta, que é o Aviso nº 064, de 2002, que “Encaminha
ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 672, de 2002, do TCU, bem como dos
respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria
realizada no serviço da construção do trecho rodoviário do corredor Fronteira Norte, BR-
432/RR- Ent. BR-401-Cantá/Novo Paraíso, BR-174/ 210, do Governo do Estado de
Roraima (TC nº 004.501/2002-0)”. Relator: Deputado Pedro Novais. Não foram apresentadas
emendas e o voto é pela autorização da execução, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
anexo.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou ler

o final do relatório.
Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos recursos eventualmente

inscritos em Restos a Pagar, no âmbito da adoção consignada no Orçamento Fiscal da União
de 2002, na classificação funcional programática 26782.0238.5711.0103, construção de
trechos rodoviários no corredor Fronteira Norte, BR-432, Roraima, e entroncamento BR-
401, Cantá/Novo Rosário; entroncamento BR-174, Entroncamento BR-174/210, na forma
do projeto de decreto legislativo anexo.

O decreto legislativo diz: fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos
inscritos em  Restos a Pagar, relativos ao Orçamento Fiscal da União para 2002, no
subtítulo que já mencionei, construção de trechos rodoviários no corredor Fronteira Norte,
BR-432, etc. O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico/financeiro da
execução dos recursos mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no
Orçamento Fiscal da União, para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de que trata o art. 166, § 1º,
da Constituição Federal, até o dia 31 de agosto de 2003. Esse decerto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

É o relatório, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
O Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item 4. Antes, um esclarecimento: na terça-feira, às 15h, a reunião da Comissão de

Orçamento será no auditório da INTERLEGIS, no Senado Federal, ao lado da gráfica, com a
presença do Ministro Guido Mantega e pela Comissão estarão também os Relatores do PPA,
Senador Roberto Saturnino; do Orçamento, Deputado Jorge Bittar, e da LDO, Deputado
Paulo Bernardo.

Essa reunião é importante, pois é da Comissão, e todos os membros estão
convidados a participar. O Ministro vai expor não só para a Comissão, mas para o Brasil
inteiro, especialmente para as Assembléias Legislativas, as idéias que norteiam a orientação
da elaboração do PPA. Isso é conseqüência do requerimento feito pelo Deputado Jorge
Bittar.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, com a palavra o

Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero aqui, com o

mesmo intuito de preservar a Comissão de Orçamento, fazer um apelo ao V.Exa, e o estendo
ao Plenário,  no sentido de que essa audiência seja feita no plenário da Comissão de
Orçamento. Veja bem, temos aqui uma sala e todas as condições para fazer essa discussão.
Não temos aqui aquele sistema de videoconferência, mas isso é plenamente dispensável, já
que todas as nossas ações são transmitidas ao vivo, quando não há sessão no plenário da
Câmara ou do Senado, pela TV Câmara  e pela TV Senado.

Portanto, não podemos nos ausentar. Se é um evento da Comissão Mista de
Orçamento, ele deve ser feito aqui e não lá no PRODASEN.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir
Lando.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em
primeiro lugar, quero ressaltar a importância do evento de terça-feira. Quanto ao local, por
restrições meramente técnicas, talvez não poderá acontecer aqui, porque esse evento
alcançará o Brasil inteiro, como V.Exa., Sr. Presidente, acaba de anunciar. É evidente que é
um momento de enriquecimento para a Comissão de Orçamento.

Se for possível que a reunião seja feita aqui, estou de pleno acordo, mas há essas
restrições de ordem técnica, porque é muito importante aproveitarmos a proposta desse
encontro, que é a videoconferência para todas as Assembléias Legislativas, para o Brasil
inteiro.

Deixo esse ponto ao alvitre de V.Exa. Se puder ser aqui, será muito bom para a
Comissão, mas, se isso não for possível, o mais importante é amplitude desse encontro,
porque é um momento  em que sociedade brasileira vai participar através de seus
representantes e de nós, da Comissão, e de todos os demais Parlamentares  que assim o
desejarem, e aí, como disse V.Exa., serão traçadas sobretudo as metodologias na edificação
desse PPA, que tem de ser participativo.

Temos projetos, inclusive, junto com a Comissão, para apresentar, a posteriori, como
poderemos interagir mais ainda, como poderemos dar uma contribuição de qualidade e,
sobretudo, dos reclamos da gente que todos nós representamos.

Ressalto a importância do evento, mas deixo a V.Exa. como conduzir melhor, porque
a amplitude desse evento é maior do que a Comissão, que, neste momento, deve renunciar a
seu local, se for necessário, para dar essa grandeza, esse momento de participação nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Entendi bem a colocação do
Deputado Pauderney Avelino e a do Senador Amir Lando. Efetivamente o fórum das
discussões da Comissão de Orçamento é aqui. No entanto, esta reunião, por se tratar de
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uma primeira aprovada pelo Plenário em ocasião anterior, dada a necessidade de
interatividade entre a Comissão, os expositores, os Relatores do Plano e as Assembléias
Legislativas, somente com a instalação de todos os  equipamentos seria possível fazê-la.

Como a INTERLEGIS já está preparada para isso, pelas razões técnicas que o
Senador Amir Lando apresentou, esta primeira será feita na INTERLEGIS. A partir daí,
teremos tempo para que todas as reuniões que tratarem de assuntos que necessitem de
interação sejam realizadas aqui e que a nossa sala seja equipada para isso. Esse é o
esclarecimento que presto, para justificar o porquê dessa reunião na terça-feira.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - De acordo, Sr. Presidente. V.Exa., como
sempre, busca o equilíbrio e a convergência.

Portanto, concordo com a proposta de V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Almeida, tem

V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Peço a V.Exa. que seja condescendente com

um atrasado.
Não ouvi a proposta, mas gostaria de ouvi-la porque tenho muito interesse. Trata-se

da proposta com a qual acaba de concordar o Deputado Pauderney Avelino. Parece ser sobre
a sessão de terça-feira.

V.Exa. pode repetir o que foi acordado? Sinceramente, não ouvi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Essa reunião de terça-feira é

uma reunião em que o Ministro Guido Mantega vai atuar, interativamente, com as
Assembléias Legislativas dos Estados, com os Relatores da LDO, do PPA e do Orçamento e
com os membros da Comissão. Estaremos interagindo com os Parlamentos Estaduais.

Como não havia tempo útil para que, tecnicamente, se colocasse aqui na Comissão
os equipamentos necessários para essa interatividade, foi aprovado, na reunião anterior,
que esta reunião seria na INTERLEGIS, que tem todo o equipamento, está preparada e já
tem feito isso. Então, essa primeira reunião acontecerá lá. Mas qualquer outra reunião
posterior será feita aqui, no plenário da Comissão, porque haverá tempo de entrarmos em
contato com a INTERLEGIS, a fim de que os equipamentos sejam utilizados para essa
interação. Isso foi aprovado em reunião da Comissão.

Com a palavra o Sr. Senador Roberto Saturnino.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, acho que a solução de

V.Exa. foi inteiramente sábia. Gostaria apenas de acrescentar que, pelo que estou
informado, no âmbito da Câmara dos Deputados, só existe um plenário em que se pode
instalar o equipamento para a videoconferência, o Auditório Nereu Ramos, que não será
utilizado na terça-feira porque já estava previamente reservado para um seminário
internacional, cuja natureza não conheço bem.

Talvez seja possível, ainda haja tempo, se V.Exa. assim decidir, que as próximas
reuniões, mesmo quando forem videoconferências, sejam realizadas aqui e que se instale
um ponto de transmissão. Não sei se isso é possível. É importante buscar a competência
técnica do INTERLEGIS para saber da possibilidade de se instalar aqui um ponto de
transmissão, a fim de que as próximas videoconferências possam ser realizadas aqui, e nós
não tenhamos de ir para o Auditório Nereu Ramos, que tem um ponto pronto tecnicamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos pedir à área técnica da
Câmara dos Deputados que faça esse estudo, para que as próximas reuniões possam
ocorrer no plenário da Comissão.

Item nº 4 da Pauta: Aviso nº 072, de 2002, do Congresso Nacional, que “Encaminha
ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 766, de 2002, TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente a levantamento de auditoria no
açude Algodão II, no Estado do Piauí, realizado na Companhia de Desenvolvimento do Piauí
— COMDEPI (TCs 005.289/2001-9 e 003.522/2002-5”. O Relator é o Deputado Pedro
Novais. Não foram apresentadas emendas. E o relatório é pela autorização da execução, na
forma do projeto de decreto legislativo em anexo.

Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, leio a parte
final do relatório.

Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos recursos eventualmente
inscritos em Restos a Pagar no âmbito o Orçamento Fiscal da União de 2002, na
classificação programática 1854405153517002, construção do açude Algodão II, no Estado
do Piauí.

O relatório se baseia na informação enviada pelo Tribunal de Contas da União, que
diz: “a irregularidade concernente a esta obra, motivando sua inclusão no Quadro 7 da Lei tal,
foi objeto de deliberação deste Tribunal, que, mediante Decisão nº 1.093, de 2001, Plenário,
determinou providência no sentido de regularizar a situação”. A COMDEPI atendeu à
determinação contida na referida decisão. Com o saneamento dessa irregularidade, as obras
em questão podem ter prosseguimento.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o

Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, só queria uma informação: a

MP nº 119 está automaticamente incluída na pauta, em função do prazo?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, ela é extrapauta.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sim, mas ela está...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está automaticamente incluída.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - É o que queria saber. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item 7: Aviso nº 92, 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". Há a relação de vários itens. Relator: Deputado Pedro Novais. Não foram
apresentas emendas. Voto: Pela autorização da execução dos itens 92 a 137, na forma do
projeto de decreto legislativo anexo e o arquivamento das demais matérias.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, leio o final do voto.
Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos recursos eventualmente

inscritos em Restos a Pagar, no âmbito da dotação consignada no Orçamento da União de
2002, na classificação funcional programática 2678302325769.0103, construção de
contornos ferroviários no Corredor Sudoeste, no Município de Campo Grande, Mato Grosso
do Sul, e pelo arquivamento quanto aos demais itens do Aviso nº 92, de 2002.

Decreto Legislativo: fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos inscritos em
Restos a Pagar relativos ao Orçamento Fiscal da União para 2002, no subtítulo
2678302325769.0103, construção de contornos ferroviários no Corredor Sudoeste, no
Município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Unidade Orçamentária 39252, DNIT.

O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico e financeiro da
execução dos recursos mencionados no artigo anterior, na dotação consignada no
Orçamento Fiscal da União para o subtítulo em epígrafe, encaminhando relatório à
Comissão Mista, de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, em caso de
identificação de novos indícios de irregularidades graves, nos termos do disposto no art. 87,
§ 5º, da Lei nº 10.524, de 27 de julho de 2002, LDO 2003.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está em discussão o relatório.
Deputado Ary Vanazzi.
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O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, embora nós, da bancada do PT,
votemos favoravelmente ao voto do Relator, cabe, neste momento, uma indagação.

Nas últimas sessões da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, debruçamo-nos aqui, enormemente, sobre o debate de várias medidas
provisórias, projetos em que o Tribunal de Contas indicava irregularidades e, logo após,
elaborava uma conclusão de que deixavam de existir as irregularidades.

Este caso específico chama-nos a atenção porque, em maio do ano passado, o
Tribunal de Contas da União fez uma observação dizendo que havia graves irregularidades
sobre um número muito grande de obras no País.

Em setembro, outubro, quando se discutiu o Orçamento para 2003, o Tribunal
afirmou que essas irregularidades efetivamente não existiam mais.

Nossa preocupação é a seguinte: ou o Tribunal de Contas da União adotou um
critério muito rigoroso quando foi avaliar essas obras e, logo em seguida, redefiniu seus
critérios em função dessa avaliação, ou os critérios não estão muito claros em relação à
avaliação que se faz de tema tão importante sobre o número elevado de obras que votamos
agora. Em todo caso, apesar de fazer essa indagação, vamos votar favoravelmente à
proposição do Relator. Mas é sempre bom lembrar que, ao debater temas tão importantes
como esse da irregularidade, é importante que nós, Parlamentares, tenhamos elementos
substanciais, métodos ou avaliações que nos têm sido enviado pelo Tribunal de Contas para
arquivamento.

Queria fazer apenas essa indagação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Houve uma alteração de

critérios e, por isso, a mudança ocorreu: o aviso é de maio de 2002 e a LDO bem posterior a
esses novos critérios. Em face disso, foi feito esse novo parecer.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Presidente, como um neófito nesta
Comissão, gostaria de perguntar a V.Exa. o seguinte: temos as obras que foram
consideradas irregulares pelo Tribunal; o Tribunal está liberando a retomada dessas obras,
em forma de um relatório. Como teremos conhecimento das obras que foram declaradas
irregulares? Ou seja, qual é seu parecer? Isso passa pela Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, a Lei Orçamentária
tem um quadro, o Quadro 7, em que estão listadas essas obras.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - No quadro 7, está a relação das obras
irregulares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As obras que são vetadas.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - E essas liberações aqui são as obras...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São do exercício anterior.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Esta Presidência informa que o Senador Augusto Botelho se abstém de votar.
Então, a matéria está aprovada, com a abstenção do Senador Augusto Botelho.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pela ordem, Presidente.
Como foi encerrada a pauta ordinária, gostaria de encaminhar requerimento...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Presidente.
Não foi encerrada a pauta ordinária; falta a matéria ainda.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Estou com a palavra.
Estou encaminhando à Mesa requerimento de informações para que Presidente da

PETROBRAS, o Dr. José Eduardo Dutra,  compareça a esta Comissão a fim de prestar
esclarecimentos sobre a redefinição de prioridades de investimentos das empresas do Grupo
PETROBRAS. Veja, Presidente, a PETROBRAS nos apresentou projeto de créditos adicionais
que gostaríamos de discutir com o Presidente da empresa, antes de apreciá-lo, já que temos



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

18

notícias de que a PETROBRAS vem batendo recorde na produção de petróleo e de lucros
também. Desse modo, é salutar, por se tratar de uma empresa que é orgulho nacional, que
o Presidente da empresa nos venha prestar esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de colocar o requerimento
em votação, passaremos à discussão da Medida Provisória nº 119, extrapauta.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado José Jorge.
O SR. DEPUTADO JOSÉ JORGE - Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, coube-me

relatar a Medida Provisória nº 119.
É o relatório.
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República submete ao

Congresso Nacional, por meio de Mensagem  nº 185/03, a Medida Provisória nº 119/03, que
abre crédito extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes, no valor de 89 milhões,
128 mil reais, para os fins que especifica.

A medida provisória em análise destina recursos para operação especial denominada
“recursos em decorrência da transferência parcial da malha rodoviária para os Estados e
Distrito Federal”, MP nº 82/02. Segundo a exposição de motivos  nº 138/03, e MP que
acompanha, a ação refere-se à transferência do domínio de parte da malha rodoviária
federal ao Estado do Mato Grosso do Sul, correspondente a 685,6 quilômetros dos 984,5
quilômetros previstos inicialmente nos temos das disposições contidas na Medida Provisória
nº 82, de julho de dezembro de 2000, e Portaria do Ministério dos Transportes nº 766, de 16
de dezembro de 2002, e em suas alterações.

Foram apresentadas 40 emendas da medida provisória em exame no prazo
regimental.

Esse é o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apresentado o relatório.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ JORGE - Segue o voto.
No exame da medida provisória, verificamos que a iniciativa atende aos pressupostos

constitucionais de admissibilidade referentes à relevância, urgência e previsibilidade
prescrita dos arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal. De conformidade com o § 1º do
art. 5º da Resolução nº 01/02 do Congresso Nacional, o exame da compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira da medida provisória abrange análise da repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das
normas orçamentárias e financeiras vigentes em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária da União.

No que tange às emendas apresentadas de número 1 a 8 e número 10 a 40, façamos
a seguinte análise.

Propõem essas a utilização de parte da suplementação prevista na medida provisória
para a realização de obras diversas no Ministério dos Transportes, porém não relacionadas
com a situação urgente e previsível que ensejou a edição da MP. A esse respeito deve ser
observado que a responsabilidade e a iniciativa constitucional para equacionar o problema
que sustou a adoção da medida provisória é manifestamente do Executivo.

A matéria objeto do crédito extraordinário é excepcional por natureza e por esse
motivo foge do controle constitucional que rege a tramitação dos projetos de lei referentes a
outros tipos de crédito adicional, que admite uma intervenção mais flexível do Legislativo.

 A adoção do crédito extraordinário remete a um fato consumado de despesas já
realizadas em princípio, o que limita o poder do Congresso Nacional de alterá-la. No caso em
tela, a transferência do domínio de rodovias federais que está vinculada ao repasse de
recursos objeto dessa MP nº 119/03 já foi efetivada e está materializada pelo termo de
transferência nº16/03, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União de 19 de maio
de 2003.

Assim, na análise do crédito extraordinário, o Congresso Nacional não deveria alterá-
lo no que tange à inclusão de programação inicialmente não contemplada, o que aponta
para a rejeição das emendas supracitadas, não obstante o seu elevado mérito.
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Quanto à Emenda nº 09, em contraposição ao afirmado em sua justificação,
verificamos que a Portaria nº 766/02, do Ministério dos Transportes, posterior às alterações,
revela a previsão de realização e transferência de recursos de semelhantes natureza para
outros entes da Federação, de acordo com os interesses manifestados consoante o disposto
no art. 6º da MP nº 82/02.

Por conseguinte, resolvemos pela rejeição da Emenda nº 09, que considera que sua
aprovação descaracterizaria a programação original do crédito.

 Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da MP nº 119/03, na forma
proposta pelo Poder Executivo, com a rejeição das Emendas de número 001 a 040.

Sala da Comissão.
Esse é o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir

Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o

parecer percuciente, exaustivo, demonstra a saciedade, a urgência e a relevância que faz a
admissibilidade da presente medida provisória.

Por outro lado, ressaltem-se os aspectos de mérito, porque essa medida provisória
encontra um entrosamento, um pressuposto, sobretudo na Medida Provisória nº 82, de
dezembro de 2002, que versa sobre a União repassar recursos para os Estados que
receberam o domínio de estradas até então federais. É nessa linha de compromisso que a
presente medida provisória se edifica.

Por isso, o Governo recomenda a aprovação do parecer em todos os aspectos
elucidadores, que trazem a nós a consciência e a convicção de que deve ser aprovado
integralmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Liderança do Governo no
Congresso é favorável.

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale. Depois, falará o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs.

Senadores, gostaria de reforçar o meu entendimento de que a postura na condução desse
assunto vem prejudicar sobremaneira o Estado do Pará.

A Emenda nº 9, de nossa autoria, objetiva sobretudo buscar um reparo justamente
nesse tópico, já que não somos contra o processo de desenvolvimento do Mato Grosso do
Sul e compreendemos que aquele Estado necessita também do recurso, mas achamos que a
forma de atendimento — colocar os Estados na fila, muito embora aqueles Estados que
entraram com a sua solicitação em época própria não mereceram do Ministério dos
Transportes nenhuma satisfação ao ofício do Governador — agora agride também os
Parlamentares do Estado que participam desta Comissão.

Vejam o que o Relator disse, com o qual não posso concordar, quanto à Emenda nº
9, em contraposição ao afirmado em sua justificação, que não é verdadeiro: “Verificamos que
a Portaria do Ministério dos Transportes nº 766/2002 e posteriores alterações revelam a
previsão de realização de transferência de recursos de semelhante natureza para outros entes
da Federação” — seria muito interessante isso mesmo — “de acordo com interesse
manifestado, consoante o art. 6º da Medida Provisória nº 82/2002. Por conseguinte,
resolvemos pela rejeição da Emenda nº 9 ao considerar que a sua aprovação
descaracterizaria a programação original do crédito.”

Veja, Sr. Presidente, o que consta da mensagem presidencial do dia 20 de maio: “O
Presidente veta a Medida Provisória nº 82”. E aí caracteriza mais, é mais grave. Ao vetar,
proíbe o Estado do Pará de receber o seu repasse, a menos que esse processo esteja sendo
conduzido pelo Ministério dos Transportes, e antes dessa medida provisória, de que não
temos conhecimento, de que o Relator não tem conhecimento; e o Líder do Governo não traz
esse conhecimento aqui.

Eu queria que o povo do Pará soubesse que foi prejudicado. As nossas estradas vão
continuar cheias de buraco. O nosso frete vai continuar sendo o mais caro e ninguém vai
querer levar mercadoria para lá, sob pena de termos a    Belém—Brasília interrompida, o
tráfico da BR-316 interrompido e outras estradas interrompidas.
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É de destacar ainda que, no dia 28, foi feito um empenho, e pago; na medida
provisória já foi feito o empenho. E a medida provisória que veta, a 82, é do dia 20 Então, eu
precisava de alguns esclarecimentos. Qual razão desse procedimento de atropelar o disposto
no veto? Por que prejudicar o Estado do Pará, se o próprio Relator concorda que os entes
receberão tratamentos iguais, porque a situação também é igual? E por que o Estado do
Pará, lá periférico, vai continuar tendo as suas estradas interrompidas e o seu frete mais
caro, ficando isolado?

Sr. Presidente, quero contribuir. Não sou pessoa de obstar nada nesta Comissão.
Estou aqui há muitos anos, todo o tempo procurando ajudar. Mas não posso concordar com
o que prejudica o nosso povo.

Para concluir, Sr. Presidente, não é justo dar um tratamento desigual para situações
iguais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa

já aprovou recentemente algumas medidas provisórias nos mesmos termos, que
beneficiaram os Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Paraná,
Pernambuco, Paraíba, Goiás, Tocantins e Amazonas.

E os Estados do Pará, Roraima, Amapá — Tocantins já foi — estão contemplados
pela Portaria nº 766, de 16 de dezembro de 2002, que versa sobre a União transferir para o
Estado 233 quilômetros de estradas, cujos recursos serão repassados ao Governo do Pará
da mesma maneira que estão sendo repassados para todos esses Estados. Portanto, não
vejo em que o Pará está sendo prejudicado. Pelo contrário. O Pará está sendo também
contemplado na Portaria nº 766.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, chegou-nos agora,
através da nossa consultoria, a informação de que a Medida Provisória nº 119 está arrimada
à Medida Provisória nº 82, cujo objeto foi vetado pelo Presidente da República. Não havendo
a Medida Provisória nº 82, deixaria de ter cobertura legal a Medida Provisória nº 119.

Portanto, Sr. Presidente, acredito que aqui há um imbróglio legal. Peço a V.Exa. que
adie a discussão e a votação dessa matéria por uma sessão, para que pudéssemos dirimir
essa dúvida. Na sessão seguinte, traremos a matéria para votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lamentavelmente, Deputado
Pauderney Avelino, hoje é o último dia dessa medida nesta Comissão. Aprovada ou não, ela
irá ao plenário da Câmara dos Deputados. Em face disso, não é possível fazer o adiamento.

Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Quero louvar a atitude do Deputado Anivaldo Vale,

que defende com amor e determinação os interesses do seu Estado. Quero dizer que não
respondi nada, porque nada me havia sido indagado. A indagação veio exatamente no curso
da sua exposição. Eu apenas defendi o parecer, que me parece escorreito.

Mas gostaria de situar uma dúvida jurídica. A Medida Provisória nº 82, enquanto
vigia — e os seus atos foram mantidos —, deu suporte à Portaria nº 765, em que os casos
todos foram equacionados. É evidente que a decisão anterior de um entendimento de acordo
já deu suporte legal a esse ato administrativo. Conseqüentemente, não há mais um vínculo
de dependência, mas estabelece um vínculo no que foi acordado, no que foi objeto de
entendimento. Neste ponto quero superar a eventual ilegalidade apontada pelo nobre
Deputado representante do Amazonas.

Quanto à portaria anterior, está perfeitamente respaldada.
Era só, para de ixar claro esse aspecto.
 O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, só para corroborar com o Líder do

Governo Amir Lando.
A MP foi emitida no dia 15 de maio. Portanto, a 82 estava em pleno vigor.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, essa medida provisória visa

apenas regularizar uma situação existente. Parece-me que o encaminhamento feito pelo
Executivo foi todo errado.

O § 3º do art. 167 da Constituição Federal diz:
“A abertura de crédito extraordinário somente será

admitida para atender a despesas imprescindíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade
pública (...)” — o que não é o caso.

Para regularizar essa situação, concordo em aprovarmos a medida provisória. Mas
enfatizo que houve um erro inicial a partir da aprovação da Medida Provisória nº 119,
porque nela o Governo já devia ter aberto o crédito especial para resolver a questão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, ainda para discutir este

assunto, foi muito bom ouvir o colega Pedro Novais, decano desta Comissão, que sabe muito
bem o que é certo e o que é errado, inclusive que esse procedimento, eivado de uma série de
atropelos, prejudicará o Estado do Pará, porque a Resolução nº 766 foi cancelada, e o
empenho só foi feito dia 28, depois do cancelamento.

Por que referendar algo eivado de uma série de erros, inclusive  o de não atender o
Pará e outros Estados citados pelo Relator?

É verdadeiramente complicado para nós o Relator afirmar que seremos atendidos
pela Resolução nº 766, e o Presidente vetar a Resolução nº 82.

Como bem observou o Deputado Pedro Novais, há uma série de erros.
O Líder do Governo poderia nos dizer como serão atendidos o meu Estado e os

outros. Não é justo sermos prejudicados. Se não formos, aprovarei; se formos, peço
verificação de quorum, a fim de não votarmos essa medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Senador
Amir Lando.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, esclareço ao Deputado Anivaldo
que em relação à Portaria nº 765, de 17 de setembro de 2002, o compromisso já está selado.
É evidente que há uma negociação caso a caso e que esse ponto determinará a expedição de
outras medidas provisórias, outros créditos suplementares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João
Grandão.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
algumas situações foram alegadas de forma bem pontual, especificamente para a MP 119,
quando, por exemplo, o nobre Parlamentar alega questão constitucional.

Já estou no segundo mandato e tenho plena convicção de que várias medidas
provisórias votadas aqui não abordaram, explicitamente, calamidade, etc.

O grande debate a ser feito é que estamos diante de uma situação completamente
possível.

Quanto à questão das estradas, já havia prerrogativa no Governo anterior. Mato
Grosso do Sul e vários Estados desembolsaram dinheiro. O Governo de Lula está tentando
consertar uma situação já prevista. Eu participei, inclusive, do processo de construção
dessa situação, que exigia uma série de documentos, uma série de estudos e uma série de
procedimentos contábeis. Mas alguns Estados não conseguiram cumprir em tempo hábil e
outros não se habilitaram. Não é Poder Executivo que diz ao Estado o que ele vai fazer. Ao
contrário. É o Estado que diz ao Poder Executivo se quer fazer ou não.

Sr. Presidente, há outra questão. De repente, a situação do Pará é simplesmente de
recuperação de rodovia, que não é a mesma do Mato Grosso, que desembolsou esse
dinheiro. Mas não pára por aí. A quantia desembolsada para Mato Grosso do Sul é muito
mais que 89 milhões.
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Vamos usar, nesta Comissão, a mesma coerência quando íamos votar aqui, há
alguns meses, medida provisória. Esse é o grande debate que tem de ser feito.

Sr. Presidente, foi alegada aqui a questão do PPA. Vamos ser coerentes, Srs.
Parlamentares. Não há possibilidade de um Governo com 4 meses de mandato mandar um
PPA à Comissão para ser discutido. Por que isso não foi alegado em 2002, que é a mesma
situação?

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Em 2002, não houve PPA.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Desculpe, no ano de 2000. Esse é o grande

detalhe que tem de ser discutido.
Sr. Presidente, temos de ter coerência do que estamos falando. Inclusive, é preciso

deixar claro que se esta Comissão de Orçamento não andar, não será somente o PT o
prejudicado, mas os demais partidos. Se há algumas questões pontuais, isso é outra
discussão.

A MP 119 foi de fundamental importância para Mato Grosso do Sul. O atual Governo
daquele Estado, o Zeca do PT, luta, desde o Governo anterior, para recuperar esse crédito.
No Governo Lula, tanto Mato Grosso do Sul quanto todos os Estados têm possibilidade de
ressarcir esse crédito, coisa que não foi feito no Governo passado.

Por isso, Sr. Presidente, apelamos para que esta medida provisória seja aprovada.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, a maioria dos Parlamentares

concorda que uma medida provisória de abertura de crédito tem de ser discutida aqui, não
em uma Comissão Especial. Concordamos que esta medida provisória é para corrigir erros
anteriores e atuais. O próprio Relator menciona que a medida provisória não contraria a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, nem o PPA, que o Deputado erradamente mencionou.

Portanto, estamos prontos para votar.
O meu voto será favorável, com a ressalva de que o Governo cometeu vários erros a

partir do instante em que expediu a Medida Provisória nº 119 no momento de abertura de
crédito especial para pagar essas despesas e não crédito extraordinário.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, fiz uma solicitação ao Líder do
Governo, que me respondeu com muita presteza. Tenho, pelo Senador Amir Lando,
profunda consideração, profundo respeito. S.Exa. afirmou que, através da 766, o Estado do
Pará será contemplado, não será prejudicado, como outros Estados não serão prejudicados.

A par disso, antes de externar meu apoio, quero dar uma colaboração ao Líder do
Governo. Toda despesa, ou todo empenho feito a partir do dia 20 de maio é errado, é
inconstitucional. Essa despesa, esse empenho feito no dia 28 de maio, depois do veto do
Presidente, teria que ir para o rol dos erros praticados com os Estados do Pará, do Tocantins
e outros, como bem diz o Relator, para ser corrigido. Não quero obstar, mas, sim, contribuir
para traçarmos rumos corretos. Esta Comissão tem que andar, mas dentro do que se
constitui base de condições de trabalho da Comissão e não atropelando os itens
constitucionais, que temos de respeitar.

Esse empenho feito no dia 28 agride a Constituição brasileira. E não podemos
referendar isso. Ele tem que entrar no rol de correções do que for injustiça com o Estado do
Pará e com outros Estados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, não se trata aqui

absolutamente de nenhuma tentativa de prejudicar o Mato Grosso do Sul, muito menos
sendo questão trazida pelo ilustre Deputado João Grandão, companheiro que tem
colaborado tanto nesta Comissão de Orçamento. Trata-se de compreender, primeiro, a
legalidade dos atos, porque, se a legalidade não está preenchida, não vamos poder admitir
que isso continue sendo feito; segundo, entender — e isso não é nada mais do que tem sido
sempre feito aqui — qual é o mecanismo que estabelece a prioridade do Mato Grosso sobre o
Pará, que está na fila há tanto tempo.
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Então, seria prudente suspender a reunião, para que a questão seja esclarecida. Não
estou conseguindo entender, sinceramente, V.Exa. sabe que sou meio burro, tenho
dificuldades, a legalidade disso, se está preenchido ou não o requisito legal. Se o requisito
legal estiver preenchido, o Líder do Governo na Comissão poderia assumir compromisso
com o Pará de dar atenção, prioridade, dentro das possibilidades. A alegação do Deputado
João Grandão não confere com a do Deputado Anivaldo Vale, ambos interessados em
defender seu Estado, baseados na experiência e na vivência contributiva que têm tido nesta
Comissão.

Então, seria prudente avaliarmos a questão cuidadosamente. Estando resolvido de
fato o problema legal, poder-se-á resolver o assunto por um compromisso do Líder do
Governo na Câmara, de dar atenção e prioridade à questão do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Almeida, a
solicitação de V.Exa. poderia, em condições normais, ser aceita. No entanto, temos um
prazo fatal: hoje é o último dia para a Comissão votar a medida provisória. Ou vota hoje, ou
ela vai direto para a Câmara dos Deputados. Então, se não dermos nossa opinião,
estaremos nos demitindo de uma atribuição da Comissão. Se nos demitirmos da primeira
que discutirmos aqui, a Comissão perderá totalmente a razão de apreciar as futuras
medidas provisórias idênticas sobre crédito. Daí, apelo a V.Exa. para que retire a sugestão,
a fim de podermos votar essa medida provisória, dando o exemplo do que será o
procedimento da Comissão daqui por diante.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Mas, Sr. Presidente, veja V.Exa.: cabe-nos
também analisar a legalidade dos pleitos. É parte da nossa responsabilidade não analisar
somente o mérito, mas a legalidade também. O que se alega aí é um absurdo legal, e não se
pode corroborar o que está feito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir
Lando.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Em uma discussão, evidentemente, cada
Parlamentar é soberano, e eu tenho de ouvi-los, o que tenho feito com muito respeito. Mas
gostaria de esclarecer um ponto da legalidade: que suporte deu a Medida Provisória nº 82?
Deu suporte até o momento da elaboração da Portaria nº 766, de 17 de dezembro de 2002.
Então, o que temos? A portaria foi edificada exatamente nessa legalidade. A anterior, de nº
765, também de dezembro, já vinha dando essa sustentação de legalidade. Então, nessas
condições, a legalidade existe, a medida provisória teve vigência e produziu efeitos até
aquele momento, mas é o suficiente. Quem está dando a cada caso a legalidade é cada
medida provisória. Se me perguntassem por que a Bahia saiu antes do Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais já saiu... No âmbito de um entendimento, de aporte da relação inclusive
documental — não quero debitar a diligência ou a não-diligência de outros —, o andamento
do processo nem sempre é do contento de cada demandante. É evidente que nessa linha o
processo do Pará — não tenho informações, esse fato me veio agora — certamente está em
tramitação, e tudo será resolvido paulatinamente. Quero pedir especial compreensão para o
fato de o Amazonas ter saído na frente e não o Pará. Então, são situações que estão
conformes com o andamento do processo, são providências bilaterais do Estado e também
da União. É isso que marca a celeridade de cada processo.

Por isso assumi aqui, disse publicamente que todos os casos serão tratados de
acordo, evidentemente, com os entendimentos que estão sendo feitos. Nada mais posso
acrescentar. Não posso assumir nenhum compromisso maior, não posso assumir, por
exemplo, que o valor do Pará tenha de ser menor ou maior do que o do Amazonas, porque
tudo é proporcional à malha e também aos investimentos realizados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, tenho grande respeito pelo
Senador Amir Lando e gostaria de obter o compromisso de S.Exa. Se eu tiver o compromisso
do Senador, vou votar a favor; se não tiver, não vou votar, mesmo porque estou estribado,
até ofereci oportunidade ao Líder de, junto com os órgãos de Governo, reparar esses erros.

Olhem o que diz o veto do Presidente da República:
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“De outra parte, vetado integralmente o projeto, caberá
ao Congresso Nacional editar decreto legislativo dispondo sobre
a convalidação dos atos praticados durante a vigência da
Medida Provisória nº 82, os quais permaneçam regidos por essa
ausência até a edição do referido ato.”

Então, a Medida nº 82 acabou no dia 20, e o empenho foi feito no dia 28. É
inconstitucional! Estou dando uma colaboração, porque isso pode levar a um processo de
irresponsabilidade de quem não está observando a instrução, por dolo ou por desídia, não
sei a forma que seria.

Esse ato é inconstitucional. Tendo o compromisso do Senador de examinar o pleito
do Pará — o qual foi dado entrada em sintonia com a medida provisória, em época própria, e
que não mereceu até hoje a consideração do Ministro para dizer se está certo ou errado —, e
não estou discutindo o valor, fechamos esse compromisso, não há problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Não gostaria mais de intervir. Vou encerrar minha

intervenção dizendo que o Governo não tem preocupação com a questão jurídica. Bem disse
o Deputado Anivaldo, os efeitos perduram e vão perdurar até que o Congresso diga “sim” ou
“não”. Até lá há validade. Mudou inclusive todo o sentido do art. 62 na dicção original da
Constituição. Hoje, há uma modificação, uma presunção de validade. Continuam válidas. Se
o Congresso manifestar-se contrariamente, as nulidades poderão acontecer. No momento,
não há preocupação. Temos de exatamente analisar os fatos de acordo com a extensão que
a lei oferece, e, se houver eventual erro da administração, ela vai corrigir. O desejo não é
errar, é acertar, mas há convicção de que esteja certo. O Congresso fiscaliza e qualquer
irregularidade será apontada. Nessas circunstâncias, há respaldo legal. Há, sobretudo,
efeitos jurídicos que sobrevivem à própria medida, à revogação. Até que o Congresso aprecie,
a validade permanece plena e absoluta. Está à disposição do Deputado Anivaldo a situação
do Pará, que será analisada na seqüência natural, de acordo com as providências de ambas
as partes.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento
por parte do ilustre Líder ou de quem mais possa esclarecer. Entendo que houve a edição da
medida provisória, não sei o número, que contemplou todos os Estados. Estabeleceu as
condições para que todos os Estados se habilitassem. Habilitou-se Minas Gerais, que foi
quem criou, a Bahia, outros receberam. Portanto, foram beneficiados com o que propunha
ou estabelecia a medida provisória. Na seqüência, o Ministério dos Transportes baixou
portaria que regula a situação, habilitando todos os outros a depender do encaminhamento
das responsabilidades bilaterais. Por aí também estaria habilitado o Mato Grosso do Sul, o
Pará e os outros. Entendo agora que a medida provisória original foi revogada. Pior: foi
vetada. A iniciativa foi do Governo Federal, que vetou depois; não sei se Fernando Henrique
ou Lula.

Para atender Mato Grosso do Sul edita-se nova medida provisória...
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Não, não, a mesma.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Como a mesma? Estamos votando qual?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - A Medida Provisória nº 119.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Para o Pará ser atendido tem de haver uma

outra medida provisória?
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Então, a tal portaria não garante nada. O que

vai garantir é uma nova medida provisória?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Essa é a lógica. Exatamente isso.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está com a palavra o Deputado

João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Vetou a medida provisória anterior e a medida

provisória que contempla o Mato Grosso do Sul arrima-se na medida provisória de lá?
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sim.
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O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - E qual a razão do veto dessa medida
provisória? Ela deveria ter sido mantida.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - V.Exa. me permite um aparte? Para produzir os
efeitos que dão suporte legal. V.Exa. sabe disso, nobre Deputado. Ela, enquanto viger,
produz os efeitos legais mais evidentes.

(Não identificado) - Até dia 20. Depois do dia 28 não tem efeito mais.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Produziu efeitos. E agora serão, como foram em

todos os casos, medidas especiais.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Mas, Senador, jabuti em árvore é complicado.

Ou tem enchente ou mão de gente. Não vejo lógica. Examino, pela lógica, o veto à medida
provisória. Por que teria sido ela vetada? Com que objetivo, se foi editada para atender aos
Estados? Nem todos foram atendidos por razões as mais diversas. Ela poderia ter ficado aí.
Se o propósito é atender a todos, não havia razão para vetá-la. Ela continua a viger. Alguma
razão houve para o veto. Pode ter sido a necessidade de se fazer a triagem de cada caso:
atender a quem interessa, por critérios não discriminatórios, do ponto de vista político, e
não atender a quem não interessa. Nesse caso, o pleito do Pará tem razão. O Estado quer
saber se vai ser atendido ou não.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Dou a última explicação a V.Exa. A lei de
conversão foi vetada, não a medida. A lei de conversão introduziu uma série de elementos
que levou o Governo ao veto. Esta é a explicação do veto. Não a medida provisória, mas o
texto é da lei de conversão. O Presidente só veta leis, não pode vetar medidas.

(Não identificado) - Sim, lógico. É uma lei de conversão, um projeto de conversão.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, encaminho solução para

a questão. Ouvida a competente consultoria do Orçamento, entendi e particularmente estou
convencido, há hiato legal, de que poderia ser corrigido a partir de decreto legislativo votado
por esta Comissão para regular os efeitos da Medida Provisória nº 82.

Ao encaminharmos essa solução, regularemos, daqui para a frente, todos os atos que
cessaram por conta da medida provisória. Seria a solução plausível para dar celeridade ao
processo legislativo, porque, a meu ver, se não aprovarmos ou se derrotarmos a medida
provisória hoje, ela já foi empenhada, não sei se liquidada. Caso não tenha sido, deveria ter
a reversão do empenho. Não queremos prejudicar o Estado do Mato Grosso do Sul que
deveria ter tido o Governador do PT mais célere como outros Governadores foram: Itamar
Franco, Aécio Neves, e demais Governadores que receberam recursos através da Medida
Provisória nº 82. Não queremos prejudicar o Estado do Mato Grosso do Sul. Seria uma
solução para o caso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, pela ordem. Não é verdade que

o Governo do Mato Grosso do Sul...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro

Novais.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - O problema é que a questão da

documentação do Mato Grosso do Sul não foi em função da medida provisória, mas de
situações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, apelo aos membros da
Comissão que atentem para o seguinte: a Medida Provisória nº 119 produziu seus efeitos.
Houve relações jurídicas que precisam ser convalidadas com o decreto legislativo, mas isso
não proíbe, não coíbe, nem supre a necessidade do crédito, eu diria, especial e que o
Governo chamou de extraordinário. Ele é essencial. Portanto, acho que devemos aprovar a
medida provisória — é o apelo que faço — e aprovar, em seguida, o decreto legislativo de
convalidação das relações jurídicas. É o que temos a fazer.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o entendimento é o de que os

atos praticados teriam de ser feitos até a vigência da medida provisória. No dia 20 ela foi
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vetada. O ato praticado, o empenho, foi no dia 28. Deixo bem claro aos colegas que o ato
praticado é inconstitucional.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Entra com uma representação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Posso entrar com a representação, mas, por

enquanto, estamos discutindo antes o acordo com o Líder do Governo e oferecendo
contribuição de correção. Porém, no bojo de todas as irregularidades está o procedimento
que alija o Estado do Pará e outros Estados. Qual o porquê disso, Líder?

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Deputado Anivaldo Vale, a medida
provisória foi editada dia 15 de maio.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vetada no dia 20.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A MP nº 82 foi vetada no dia 20.

Portanto, há uma anterioridade plausível.
Deputado Anivaldo Vale, vamos juntar forças para que o glorioso Estado do Pará, tão

bem representado por V.Exa., possa também ser recompensado, não sofra prejuízos, e
V.Exa. tenha, no nosso partido, um aliado, a fim de construirmos uma solução para o seu
Estado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Decreto legislativo seria interessante.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Claro. A proposição está encaminhada

e penso que podemos avançar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado João

Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, dentro do aspecto do

empenho, citado pelo Deputado Anivaldo Vale, a partir do momento em que, no dia 15 de
maio, a medida provisória é editada, ela já tem previsão orçamentária. O empenho, então, é
ato contínuo.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, o Líder do Governo esclareceu
ao ilustre Senador Amir Lando a razão do veto. A lei de conversão foi além do propósito da
medida provisória, razão pela qual o Executivo a vetou. Não há que se interpretar que ele
não queira fazer valer o objeto da medida provisória, porque, como não se permitiu o veto
parcial, de alguma forma se teve que vetar tudo. Mas há aí uma outra coisa que é
absolutamente ilegal. Talvez porque já tenha vencido o prazo para fazer o empenho, fizeram
o crédito extraordinário.

A Constituição não permite crédito extraordinário para essa situação, a não ser que
a estrada a ser beneficiada tenha sido objeto de uma tromba d’água que a tenha levado toda
e deixado a população sem condições de se comunicar. Fora isso, o uso do crédito
extraordinário é ilegal. Não se aplica isso. A Constituição é clara em relação aos casos a que
se aplica o crédito extraordinário e só por isso não seria razoável aceitar a medida
provisória. Repito: ela é inconstitucional do ponto de vista da utilização do crédito.

Por que o Governo fez assim? Porque como crédito especial não podia mais ser e
porque as relações jurídicas, decorrentes da MP que beneficiou Minas, Bahia e outros
Estados, foram suspensas pelo veto e deixaram de existir. Até que haja um decreto
legislativo regulando essas relações jurídicas, fica tudo suspenso. Não se pode fazer
empenho como crédito especial, salvo se, originalmente, o outro Presidente tivesse feito
crédito especial para atender a todos os Estados.

Veja V.Exa. e os ilustres Parlamentares que a coisa foi arranjada mesmo. Está-se
procurando dar um arranjo legal ao que não há legalidade. Nós até podemos fazer um
acordo, desde que o Líder do Governo possa garantir que cometerá a mesma ilegalidade
para quem reclama, no caso o Pará, porque a situação está completamente ilegal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir
Lando.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, eu prometi que não iria mais falar
porque temos que votar, mas tenho que fazer uma consideração especial ao nobre Deputado
João Almeida.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

27

Deputado, essa é a praxe. Talvez não possa lhe dar absoluta certeza, mas na maioria
das medidas provisórias foram editados créditos extraordinários, inclusive nos demais
Estados a coisa andou da mesma maneira.

O Deputado Pedro Novais levanta uma questão. No Direito, a interpretação é ampla a
respeito do que é emergente, do que é emergência, do que é calamidade. Se fizermos uma
leitura dos jornais, a toda hora fala-se que as estradas estão em estado de calamidade
pública. São circunstâncias de calamidade pública porque, sendo um bem público, a
estrada serve à população.

Portanto, vamos levar isso em conta, mas o Governo tem total certeza de que
praticou os atos com absoluta legalidade. Eu já havia dito antes que, durante a vigência,
houve o empenho. Quer dizer, as conseqüências jurídicas estão em vigor até que haja o
decreto legislativo.

Hoje a Constituição mudou. Há uma presunção de legalidade que perdura até a
apreciação do Congresso, ou seja, da Câmara e do Senado. Um decreto legislativo é que vai
dizer da validade ou não desses atos. Mas sempre entendo que o bom senso há de perdurar.
Assim aconteceu com o Plano Real em que as medidas provisórias foram reeditadas.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Era outro rito.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Era outro rito, mas de qualquer maneira ressalto

que essas medidas foram sendo reeditas. Ao final, o Congresso jamais usaria o contra-senso
de tomar uma posição absurda de negar os atos praticados durante a vigência de todas
aquelas medidas provisórias. Elas foram editadas mais de uma centena de vezes. Entendo
que aqui também o Congresso não faltará em homologar e dar validade aos atos praticados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Cezar
Silvestri.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O que me preocupa é a reticência do ilustre
Líder em assumir o compromisso ...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Mas o ilustre Líder está reticente em assumir

esse compromisso. Isso nos preocupa sobremodo porque os compromissos que assumimos
nesta Comissão sempre foram honrados. O ilustre Líder, advogado competente que é, vai
encontrar no Direito as saídas para não assumir o compromisso.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - O PFL associa-se também aos
Deputados João Almeida e Anivaldo Vale no pleito para o atendimento ao Estado do Pará e
para o compromisso de V.Exa.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Penso que nós temos que ser absolutamente
corretos. Eu já afirmei publicamente que será dado encaminhamento, mas é evidente que
não posso antecipar nada porque não há resultado final. O andamento será dado, desde que
as partes cumpram com suas precípuas obrigações. Nada mais disso posso afirmar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Cezar
Silvestri, último orador.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Na minha humilde justificação, considero
que estamos procurando justificar o injustificável. Mesmo diante da alegação do Líder do
Governo que diz que a medida provisória não foi vetada, até porque não se veta medida
provisória, existia um projeto de lei de conversão.

No momento em que votamos o projeto de lei de conversão — quando digo nós refiro-
me ao Congresso Nacional, porque estou chegando agora a esta Casa —, logicamente a
medida provisória foi derrubada. No momento em que se vota o projeto de conversão, ele
passa a valer assim como o substitutivo geral. Esse projeto de conversão foi vetado no dia
20. Logicamente que o empenho posterior ao veto ocasiona um hiato e um buraco negro. Se
entrarmos nessa questão, não vamos cumprir exatamente o que o Presidente nos apela.

Embora hoje seja o último prazo para votação, votarei favoravelmente, mas não
poderia deixar de levantar essa questão, porque penso que estamos com uma ilegalidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão, em
votação.

Em votação o parecer do Relator na Câmara dos Deputados.
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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.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, nós queremos fazer uma

ressalva. A matéria vai ser apreciada pelo Congresso Nacional, no plenário da Câmara. Se
essa questão não estiver devidamente clara, vamos pedir verificação de quorum. Nós fizemos
aqui o acordo para atender ao Deputado João Grandão e para consagrar o princípio de que
essa matéria deve ser apreciada nesta Comissão e não numa Comissão Especial. Nós temos
compromisso no plenário, se não a partir dos esclarecimentos que pedimos sobre o projeto.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A matéria está vencida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há requerimento sobre a mesa

sobre convite ao Presidente da PETROBRAS, Dr. José Eduardo Dutra, a comparecer a esta
Comissão Mista, para prestar esclarecimentos a respeito da redefinição de prioridades de
investimentos das empresas do grupo PETROBRAS, objeto dos Projetos de Lei nºs 6 e 7,
ambos de 2003. O Requerimento é de autoria do Deputado Pauderney Avelino.

Em discussão.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, nós, do PT, votaremos

favoravelmente ao requerimento, a fim de que o Presidente da PETROBRAS compareça aqui
para discutirmos o andamento, os investimentos e os projetos estratégicos que a empresa
tem desenvolvido ao longo do tempo e, principalmente, neste ano.

Ressalto algo que considero extremamente importante. Primeiro, não podemos tratar
essa questão com 2 pesos e duas medidas. O nobre Deputado do PFL que falou
anteriormente fez uma crítica muito dura: a discussão do PPA entre o Governo brasileiro,
em âmbito nacional, e as entidades, os Governadores de Estado, poderá trazer prejuízo a
este Congresso Nacional. É bom discutirmos o que interessa. Interessa ao PFL debater as
questões relativas à PETROBRAS. Nós, do Governo, não temos nenhum problema em ouvir
a sociedade brasileira sobre as metas de desenvolvimento econômico e crescimento do nosso
País, porque essa é a nossa responsabilidade. Evidentemente, impera o medo dos que
governaram este País, ao longo dos anos, com mão de ferro. Agora, queremos inverter essa
lógica, como bem falou o nobre Presidente da Comissão Mista de Orçamento. Portanto,
discutir com a sociedade a questão da PETROBRAS é fundamental, assim como a questão
do PPA. Trata-se de um discurso contra a lógica que recentemente foi desenvolvida neste
País. O Presidente da República foi um dos poucos presidentes que esteve no Congresso,
valorizando-o, para fazer o discurso de abertura dos nossos trabalhos. Portanto, não é
pertinente transformar um debate democrático tão importante, que envolve a sociedade, em
um debate que coloca medo do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Certamente,
assumiremos o nosso papel na hora certa, para fazer emendas e debater esse grande
projeto.

Portanto, votamos favoravelmente a esse requerimento, porém com essas ressalvas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que

alerte os nobres Deputados para que permaneçam em plenário, pois há outros assuntos em
pauta, além de requerimentos. Vamos dar seqüência à votação. Já que o  prato do dia é
Mato Grosso, temos muito a discutir.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, apenas para fazer uma
correção: a Abertura de Créditos é de nºs 5 e 6 e não 6 e 7, como  anunciado no nosso
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Primeiro, estamos votando a
inclusão do requerimento na pauta para, posteriormente, discutirmos o mérito.

Em votação a inclusão do requerimento na pauta. A seguir, a votação do mérito.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
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Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Requerimento, do Deputado Wellington Roberto, para inclusão em extrapauta do

relatório apresentado ao Aviso nº 52, para ser apreciado na data de hoje.
Aviso nº 5, de 2003, com o mesmo objetivo.
Em votação a inclusão do requerimento na pauta.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Requerimento do Aviso nº 5, que “Encaminha ao Congresso cópia dos Acórdãos nº

268 e 269, do TCU, bem como dos respectivos relatório e voto que os fundamentam,
referente à auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial de
rodovias no Mato Grosso e auditoria nas obras de restauração de rodovias federais em Mato
Grosso”.

Relator, o nobre Deputado Wellington Roberto.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução.
Com a palavra o Relator, Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, Srs.  Deputados, Srs.

Senadores, trata-se  do Aviso nº 5, de 2003, do Congresso Nacional, na origem, que
“Encaminha cópia ao Congresso Nacional dos Acórdãos nºs 268 e 268 do TCU, bem como
dos respectivos relatório e voto que os fundamentam, referente ao levantamento de auditoria
nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias em Mato Grosso
do Sul, (Tribunal de Contas nº 005.958/2002-9) e auditoria nas obras de restauração de
rodovias federais em Mato Grosso, (Tribunal  de Contas nº 006.835/2002-3)”.

Voto.
Em face do exposto, voto pela autorização da execução dos Contratos nºs PD/11-

014/01, PD/11-019/2001, PD/11-020/2001, PD/11-021/2001, PD/11-022/2001 e
PD/11-027/01 e do Processo PR-2215/01 com os recursos das dotações consignadas no
Orçamento Fiscal da União de 2003 nas classificações funcional-pragmáticas
26.782.0220.2834.0051 — Restauração de Rodovias Federais no Estado do Mato Grosso e
26.782.0220.2841.0051 — Conservação Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias no
Estado do Mato Grosso, na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
O SR. DEPUTADO ARY VANAZZI - Sr. Presidente, apenas um registro: somos

favoráveis ao voto do Relator, embora o Tribunal de Contas da União não tenha incluído no
seu relatório final o Contrato nº 11, que posteriormente deve vir para esta Casa para ser
debatido.

Era esse o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação o parecer.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Srs. Parlamentares, fica convocada reunião para terça-feira, conforme explicado no

INTERLEGIS.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Pela ordem, Sr. Presidente, há o
relatório da Mensagem nº 201, que trata da avaliação do cumprimento da meta do resultado
primário do orçamento fiscal e da seguridade social, e do Programa de Dispêndios Globais
das empresas estatais federais não financeiras, fixada para o segundo quadrimestre de
2002, na qual eu sou o Relator, contida extrapauta a pedido dos nossos ilustres
Parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que me pedem para fazer a solicitação de
inclusão na pauta, que encaminho a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a inclusão do
requerimento na pauta.

Não havendo quem queira discuti-la, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em discussão no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em apreciação o parecer.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, farei a leitura das

conclusões e recomendações.
A meta fiscal programada foi cumprida com folga. Neste ano, também está sendo

cumprida com muita folga pelo Governo PT, sobrando. Desde o segundo semestre de 1998,
o Governo Federal vem empreendendo esforços para o ajuste fiscal.

O ano de 2002 foi o quarto seguido em que se obtém expressivos superávits
primários. Esse desempenho é notável e essencial para garantir o equilíbrio
macroeconômico do País. Tudo em nome do equilíbrio macroeconômico.

Felizmente , o novo Governo vem sinalizando no sentido de que dará continuidade a
tal políticas.

Recomendo fortemente que o faça, para criar as condições necessárias ao
crescimento sustentável que o Brasil tanto almeja.

Recomendo, ainda, o arquivamento do processo.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada .
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Convido os Srs. Parlamentares a participarem de reunião de audiência pública no

plenário da INTERLEGIS, na terça-feira, às 15h. A seguir, faremos reunião extraordinária da
Comissão, às 16h, neste plenário.

Está encerrada a reunião.


