
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro aberta a 10ª Reunião
Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à
apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 15, 16 e 17, de 2003.

Não há número regimental para deliberação e votação das atas.
Informo aos Srs. Senadores e Deputados que, tendo em vista ser a última semana de

trabalhos no Congresso Nacional, esta reunião somente se encerrará após a votação do
relatório apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, constante da
Pauta nº 17.

O Art. 57, § 2º, da Constituição Federal dispõe:
“Art. 57.......................................................................
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a

aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.”
Portanto, temos de fazer um esforço conjunto. Amanhã, haverá reunião das Lideranças

às 10h, e da Comissão às 10h30. Apelo para todos os Srs. Senadores e Deputados no sentido
de comparecerem, porque, se a LDO não for aprovada, fica impedida a convocação
extraordinária do Congresso Nacional. E os resultados se farão sentir na vida de cada um.
(Risos.)

Após esta explicação, suspendo a presente reunião e convoco sua continuação para
amanhã, quarta-feira, às 10h30.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo quorum legal, declaro
reaberta a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação de matéria constante das Pautas nºs 15, 16 e 17, de 2003.

Apreciação das atas das seguintes reuniões:
- 9 ª Reunião Ordinária, realizada em 10 e 12 de junho, de 2003.
- 5ª Reunião de Audiência Pública, realizada em 10 de junho de 2003.
Havendo concordância do Plenário, a leitura das atas, por terem sido distribuídas, será

dispensada.
Não havendo discussão, e conforme estabelece a alínea “f” do art. 9º do Regulamento

Interno desta Comissão, declaro as atas aprovadas.
Expediente.
Peço ao Deputado Pedro Novais que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Expediente.
Correspondência interna recebida:
Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 256, de 5 de junho, do Deputado Neuton Lima, justificando ausência nos

dias 11 de março, 8, 15 e 22 e 24 de abril.
A justificativa foi deferida pela Presidência.
2) Ofício nº 176, de 12 de junho, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência às

reuniões realizadas no dia 27 de maio, 4, 5, 10 e 12 de junho. A justificativa de falta referente
ao dia 27 de maio foi indeferida pela Presidência, conforme o disposto no art. 11 do
Regulamento Interno.

3) Ofício nº 57, de 16 de junho, do gabinete do Deputado Machado, justificando
ausência no período de 16 a 18 de junho, por estar em missão oficial.

4) Ofício nº 307, de 17 de junho, do Senador Mozarildo Cavalcanti, justificando ausência
nos dias 17 e 18 de junho, por estar em compromissos político-partidários.

5) Expediente de 17 de junho, do Deputado João Correia, justificando ausência nos dias
10 e 12 de junho, por estar relatando projeto da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados.
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6) Ofício nº 155, de 24 de junho, do Senador Sérgio Guerra, justificando ausência à
reunião do dia 24 de junho, por estar tratando de assuntos de interesse do seu partido.

7) Ofício nº 146, de 24 de junho, do Deputado Leonardo Moura Vilela, justificando
ausência no dia 24 de junho, por estar participando do Seminário Transgênicos e a Sociedade
Brasileira.

8) Ofício nº 189, de 24 de junho, do gabinete do Senador Delcídio Amaral, justificando
ausência no dia 24 de junho, por estar cumprindo compromissos partidários no Estado.

Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças
Partidárias com assento na Comissão:

- Ofício nº 137, de 16 de junho, do Líder do PDT, Deputado Neiva Moreira, indicando o
Deputado Dr. Hélio.

Correspondência externa recebida:
1) Aviso nº 244, de 20 de junho, do Ministro de Estado da Fazenda Interino, Dr. Bernard

Appy, encaminhando os documentos referentes às previsões de despesas com subsídios e
subvenções constantes do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao 1º
bimestre de 2003.

Este documento foi enviado à Comissão em resposta à solicitação contida no
Requerimento de Informação nº 7, de 2003, de autoria do Deputado Pauderney Avelino, cuja
cópia foi encaminhada em 24 de junho último.

2) Relatório enviado através do correio eletrônico, referente ao precatório do Supremo
Tribunal Federal para o exercício de 2004.

 Avisos/SGS, de 11 de junho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 975 (Acórdão nº 672/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários no Corredor Leste — construção de trechos rodoviários no Estado do
Espírito Santo.

 2) Aviso nº 976 (Acórdão nº 684/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
hospital em Itapipoca, no Ceará.

3) Aviso nº 1.031 (Acórdão nº 670/2003): auditoria realizada nas obras referentes ao
Programa de Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto
Pasqualini, no Rio Grande do Sul.

4) Aviso nº 1.032 (Acórdão nº 671/2003): auditoria realizada nas obras de restauração
de rodovias federais no Estado da Bahia.

5) Aviso nº 1.033 (Acórdão nº 673/2003): auditoria realizada nas obras de duplicação de
trechos rodoviários na BR-381, no Estado de São Paulo.

 6) Aviso nº 1.034 (Acórdão nº 674/2003): auditoria realizada nas obras de construção e
pavimentação de rodovias federais no Estado de Minas Gerais.

7) Aviso nº 1.036 (Acórdão nº 675/2003): auditoria realizada nas obras de adequação de
trechos rodoviários nas BR-101 e 376, entre Palhoça/SC e a divisa com o Estado do Paraná.

8) Aviso nº 1.037 (Acórdão nº 677/2003): auditoria realizada nas obras de construção
da Eclusa de Lajeado, no Rio Tocantins, no Estado do Tocantins.

9) Aviso nº 1.038 (Acórdão nº 678/2003): auditoria realizada nas obras de construção de
trechos rodoviários do Corredor Nordeste.

10) Aviso nº 1.039 (Acórdão nº 679/2003): auditoria realizada nas obras de construção
de trechos rodoviários no Corredor Leste — BR-482/Minas Gerais.

11) Aviso nº 1.041 (Acórdão nº 680/2003): auditoria realizada nas obras de
modernização e recuperação da infra-estrutura física das Instituições Federais de Ensino
Superior — Universidade Federal de Uberlândia — UFU/MG.

12) Aviso nº 1.043 (Acórdão nº 683/2003): auditoria realizada nas obras de construção
de adequação do sistema viário dos Municípios de Santos e São Vicente.
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13) Aviso nº 1.049 (Acórdão nº 676/2003): auditoria realizada nas obras de restauração
de rodovias federais no Estado de Mato Grosso do Sul.
 Aviso/SGS, de 12 de junho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

- Aviso nº 1.054, que encaminha o relatório sobre as contas do Governo da República do
exercício de 2002 e os pareceres prévios aprovados pelo Tribunal de Contas da União,
referentes às contas do Poder Executivo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, da Justiça
Trabalhista, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios e do Ministério Público da União.

Aviso/GP, de 13 de junho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

- Aviso nº 841 (Acórdão nº 295/2003): informa que não há óbice à liberação de recursos
para as obras de execução de serviços de terraplanagem e obras complementares na rodovia
BR-163.

Aviso/GP, de 17 de junho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

 - Aviso nº 849 (Acórdão nº 577/2003): recurso interposto pelo DNIT contra a Decisão nº
1.217/2002, do TCU.

 Expedientes 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 das seguintes Regiões: 2ª, 8ª, 15ª, 19ª e 22ª.
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Ceará, Mato Grosso,
Pernambuco e Rondônia.
Expediente lido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ordem do Dia:
Pauta nº 15.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, tendo em vista a premência do

tempo, peço a V.Exa. a inversão da pauta, para que possamos iniciar a discussão da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, pauta nº 17.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado sugeriu a inversão da
pauta, para inclusão, em primeira discussão, da pauta nº 17, que se refere à LDO e precisa ser
votada na reunião de hoje.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, Deputado.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Há matérias importantes que precisaríamos

aprovar antes do recesso. Invertendo a ordem, aprovando a LDO, como ficariam essas outras
matérias? Seriam votadas ainda hoje, ou ...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Logo após seriam votadas outras
matérias, senão, na reunião de amanhã, que já está convocada.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Certo. E no caso de matérias que precisam de
votação nominal?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tudo, é demais. A votação nominal
está dependendo da decisão do Congresso, de reformulação da Resolução nº 1. Já foi
apresentada a minuta, está sendo...

(Intervenção ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Submeto à Câmara a proposta de

inversão de pauta.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada na Câmara.
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Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Passaremos, em primeiro lugar, à discussão e aprovação da Pauta nº 17. Informo aos

senhores membros que esta reunião somente será encerrada após a votação do relatório
apresentado ao projeto da LDO, constante da Pauta nº 17, tendo em vista que esta é a última
reunião do Congresso Nacional. O art. 57, § 2º, da Constituição Federal, dispõe: “A sessão
legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias”.

Pauta nº 17.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº

02/2003, que ‘dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2004 e dá outras providências’. Relator: Deputado
Paulo Bernardo. Foram apresentadas 2.022 emendas. Voto:
favorável, nos termos do Substitutivo apresentado.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Paulo Bernardo, para apresentação do parecer.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, vou ler o parecer sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. “O Projeto de
LDO foi encaminhado pelo Presidente da República...

 O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, tendo em vista que toda a

Comissão tem conhecimento do relatório do Deputado Paulo Bernardo, já apresentado há
vários dias, pediria ao Plenário que considerasse a possibilidade de dispensarmos a leitura do
mesmo e passarmos imediatamente à discussão, a fim de ganhar tempo.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, em primeiro lugar, concordo com a

solicitação do Deputado Pedro Novais. Apenas solicito que o Deputado Paulo Bernardo procure,
em poucas palavras, externar os aspectos principais que motivaram a elaboração de seu
relatório, para que as devidas ênfases sejam comunicadas ao Plenário da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, o Poder Executivo encaminhou

o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004 no prazo constitucional. Essa Comissão,
através do Presidente, deu-me a incumbência de relatá-lo, e fizemos nosso parecer analisando
antes 2.022 emendas.

Queria explicar inicialmente que cerca de 900 emendas foram apresentadas com o
objetivo de incluir metas na LDO para 2004. Isso, na verdade, verificou-se inviável, porque, a
exemplo do que aconteceu há 4 anos, temos, no primeiro ano de Governo, uma defasagem entre
o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a falta de existência de um PPA para o quadriênio
seguinte. Nós somente receberemos o PPA no final do mês de agosto, e esse projeto será
discutido e votado até o final do ano. Portanto, não existe ainda o Plano Plurianual para o
período de 2004 a 2007. Isso tornou inviável a acatação de emendas destinadas a incluir
metas, até porque a Constituição exige que as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias sejam
compatíveis com o Plano Plurianual. Não existindo Plano Plurianual, não temos como verificar,
e podemos, inclusive, depois fazer a votação do Plano Plurianual com metas opostas ou
divergentes.

Em função disso, optamos por não acatar essas emendas, e remeter esse debate, como
aconteceu em 1999, para discussão do projeto de Plano Plurianual. Então, o Governo vai
mandá-lo para nós no final de agosto — se não me engano, no dia 29 de agosto, em função de o
dia 31 ser um domingo —, e vamos fazer a discussão do Plano Plurianual, mas também das
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metas para o Orçamento de 2004, que serão incluídas no PPA. E aí caberá a discussão em
torno dessas emendas que foram apresentadas.

 Além disso, Sr. Presidente, procuramos acatar o maior número de emendas no texto, ou
emendas que apresentassem prioridades, algumas emendas que diziam respeito às regras para
o contingenciamento. Acatamos também um número muito significativo de emendas que
objetivavam, segundo os autores, Deputados e Senadores, estabelecer maior controle social e
mais facilidade, maior transparência no acompanhamento da execução do Orçamento. Então,
incluímos diversos dispositivos de iniciativa dos senhores e das senhoras Parlamentares, que,
com certeza, aperfeiçoam a possibilidade de acompanhamento, não apenas pela Comissão
Mista de Orçamento, pelo Congresso, mas também pelo cidadão comum. Até porque os Poderes
terão obrigação de, mensalmente, prestar contas através da Internet, para que todos os
cidadãos possam acompanhar as despesas e receitas dos 3 Poderes.

Além disso, Sr. Presidente, houve grande discussão sobre as agências oficiais de
fomento, e optamos por determinar também, a pedido das emendas parlamentares, que 30%
dos recursos aplicados pelo BNDES sejam aplicados na área das micros, pequenas e médias
empresas. E, no conjunto das agências oficiais de fomento, instituímos meta para que o
Governo, em 2004, aumente em 50% o volume de financiamento para as micros, pequenas e
médias empresas. Acredito que isso vai ter um significado especial, inclusive consonante com
os objetivos que tem nosso Governo proclamado seguidamente.

Tivemos um debate na semana passada, Sr. Presidente, sobre o relatório, e disso
resultou que os Líderes partidários e outros Parlamentares poderiam, até a última sexta-feira,
apresentar sugestões, que seriam acrescentadas como adendos ao nosso relatório. Vários
pontos foram incluídos, dentre eles uma discussão importante sobre obras irregulares. Havia
uma divergência, uma discussão muito salutar, sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas
suspender liminarmente, cautelarmente, obras com indícios de irregularidade. Alguns
Parlamentares consideram que isso é atribuição do Poder Legislativo, mas chegamos a acordo
sobre essa questão e também incluímos, portanto, determinação relativa às obras irregulares.

Vários Parlamentares demonstraram preocupação com relação à rubrica restos a pagar,
e, por conta disso, incluímos a determinação de que, no relatório quadrimensal que o Governo
tem que enviar ao Congresso, à Comissão Mista, o Governo demonstre o cumprimento das
metas estabelecidas e também daquelas estabelecidas para o pagamento dos restos a pagar.

Diversos artigos foram incluídos, com o objetivo de dar maior transparência e permitir a
esta Comissão maior acompanhamento das contas da Previdência Social. Incluímos
determinação para que o Tribunal de Contas proceda, até o dia 30 de setembro, e mande a esta
Comissão, levantamento dos ativos imobiliários do INSS. Também reforçamos que o Tribunal de
Contas acompanhe a inclusão de devedores do INSS no CADIN, conforme lei já existente, mas a
argumentação de alguns Parlamentares não tem sido observada a contento. Fizemos emendas
obrigando a discriminação da receita e da despesa... Não, desculpem, há uma emenda
importante que foi acatada, a qual determina o seguinte:

“Havendo aumento das despesas obrigatórias” — por
exemplo, com salários do funcionalismo, ou aumento do salário
mínimo — “que o Poder Executivo fique obrigado a mandar os
créditos necessários para fazer os remanejamentos, no primeiro
semestre até o dia 31 de julho, e, no segundo semestre, até 15 de
outubro, ou 15 de dezembro. Caso a lei exija que seja um projeto de
lei, 15 de outubro, ou, por decreto, até dia 15 de dezembro”.

Houve diversas emendas destinadas a retirar da possibilidade de contingenciamento
ações governamentais. Inicialmente, acatamos a exclusão do contingenciamento das ações de
saúde, assistência e educação. E, na discussão com os Líderes, foi feito acordo onde também os
recursos ligados a ações de ciência e tecnologia, os fundos de ciência e tecnologia, ficarão
excluídos do contingenciamento.
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 Sr. Presidente, fizemos exaustivos debates com os Líderes. Estamos apresentando,
portanto, um adendo que resulta dessa discussão, a qual relata as várias modificações que
foram feitas no relatório por conta disso.

 Sr. Presidente, esse é, resumidamente, o parecer que fizemos. Incluímos diversas
disposições sobre a elaboração, execução e controle do Orçamento, aperfeiçoando o
entendimento de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda no caso do INSS, a emenda, muito discutida e por nós acatada, determina que
nas contas da Previdência Social sejam destacados os gastos com aposentadoria do trabalhador
rural. Alguns Parlamentares entendiam que deveríamos determinar a retirada dessas contas e
lançar esses pagamentos à conta do orçamento da Assistência. Isso não foi objeto de acordo,
mas fica obrigado o Governo, por meio do Ministério da Previdência, a mandar destacados os
pagamentos relativos ao trabalhador rural.

Essa é, portanto, Sr. Presidente, a tônica do debate. Houve muitas emendas relativas ao
aumento do salário mínimo e dos salários dos servidores públicos. Em função de não termos
ainda um quadro claro e completo sobre o comportamento da economia no segundo semestre,
especialmente no ano que vem, ponderamos que seria mais adequado — e chegamos a acordo
— deixarmos a discussão sobre essas medidas para mais adiante, por ocasião da discussão da
lei orçamentária.

Sr. Presidente, apenas para conhecimento, vou ler o adendo acordado entre os Líderes a
ser acrescentado ao nosso parecer. O primeiro manda excluir, do Substitutivo os arts. 45 e 45-
A, que se referem a transferências voluntárias da União. Havia divergência de entendimento, e
optamos por não fazer constar esses 2 artigos que estão no Substitutivo. Além disso, incluímos
no art. 10 o inciso III, com a seguinte redação: “Ao pagamento de benefícios previdenciários ao
trabalhador rural”, como acabei de relatar, com o objetivo de separar os pagamentos de
aposentadorias a trabalhadores rurais nas contas da Previdência.

Também criamos o art. 95-A, que diz o seguinte:
“Art. 95-A. O Tribunal de Contas da União verificará o

cumprimento do disposto no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº
10.522, de 2002, quanto à inclusão no Cadastro Informativo dos
Créditos Não Quitados do Setor Público Federal — CADIN das
pessoas físicas e jurídicas que se encontram em débito com o
Instituto Nacional de Seguro Social — INSS e formará a comissão
mista de que trata o art. 166, § 1º — Comissão Mista de
Orçamento — às irregularidades e omissões verificadas”.

Como também já disse, esse artigo resultou de emenda com
vistas a garantir o cumprimento do que diz a Lei do CADIN com
relação aos devedores do INSS.

O item 4 incluiu o art. 89-A:
“Art. 89-A. O Tribunal de Contas da União remeterá à

comissão mista de que trata o art. nº 166, Comissão Mista de
Orçamento, até 30 de setembro de 2004, os resultados de
auditoria realizada para avaliar a gestão dos ativos imobiliários
constituídos de terrenos e edificações do INSS, da qual constará a
relação dos imóveis com valores atualizados a preço de mercado,
bem como os valores correspondentes à locação e às despesas de
manutenção e conservação”.

No art. 3º-A, onde se lê:
“I - relatórios quadrimestrais de acompanhamento da

execução orçamentária e cumprimento de metas a serem
encaminhados no prazo de 30 dias após o final de cada
quadrimestre, demonstrando a conformidade da execução da
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programação de trabalho aprovada na Lei Orçamentária,
considerados os ajustes determinados pelos decréditos de limitação
de empenho, com os objetivos dos respectivos programas e com as
prioridades e metas definidas para o Exercício de 2004”,

Leia-se:
“I - relatórios quadrimestrais de acompanhamento do

cumprimento de metas e da execução orçamentária e financeira,
inclusive dos restos a pagar, a serem encaminhados no prazo de 30
dias após o final de cada quadrimestre, demonstrando a
conformidade da execução da programação de trabalho aprovada
na Lei Orçamentária, considerados os ajustes determinados pelos
decréditos de limitação de empenho com os objetivos dos
respectivos programas e com as prioridades e metas definidas para
o Exercício de 2004”.

Item 6.
No art. 17, § 3º, substitua-se o escrito por:
“§ 3º. Pagamento dos bens e serviços contratados

diretamente pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, no âmbito do
orçamento fiscal e seguridade fiscal, dependerá de prévio registro
dos respectivos contratos no SIASG, ou nos sistemas próprios,
devendo, neste último caso, ser efetuada a transferência eletrônica
de dados na forma do § 1º deste artigo”.

Ainda no art. 17, § 4º, substitua-se o escrito por :
“§ 4º. As entidades constantes do orçamento de

investimento das estatais deverão providenciar a transferência
eletrônica de dados relativas aos contratos firmados para o SIASG,
na forma e no nível de detalhamento a serem definidos junto ao
gestor do sistema”.

Item 8.
Acrescente-se ao art. 67 o seguinte parágrafo:
 “§ 10º. O Poder Executivo prestará as informações

adicionais para apreciação do relatório de que trata o § 5º deste
artigo no prazo de 5 dias úteis do recebimento do requerimento
formulado pela comissão mista de que trata o art. 166, § 1º, da
Constituição”.

Item 9.
Inclua-se no Substitutivo o seguinte artigo:
“Art. 102-A. Os projetos de lei e medidas provisórias que

importem diminuição da receita ou aumento de despesa da União
no Exercício de 2004 deverão estar acompanhados de
demonstrativos discriminando o montante estimado da diminuição
da receita e do aumento da despesa para cada um dos exercícios
compreendidos no período de 2004 a 2006, detalhando a memória
de cálculo respectiva.

§ 1º. O Poder Executivo oferecerá, quando solicitado pelo
Presidente de órgão colegiado do Poder Legislativo, no prazo
máximo de 60 dias, a estimativa da diminuição da receita ou do
aumento da despesa ou os subsídios técnicos para realizá-la.
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§ 2º. O Poder Executivo atribuirá a órgão de sua estrutura
administrativa a responsabilidade pelo cumprimento do disposto
neste artigo, no âmbito desse Poder”.

Está-se aqui dizendo que, quando houver projeto de
impacto financeiro e orçamentário, o Poder Executivo deverá, a
pedido de Presidente de Comissão do Poder Legislativo, informar o
impacto financeiro e orçamentário.

O item 10 exclui o § 2º do art. 85, renumerando o restante
para parágrafo único.

O item 11 troca a redação do § 6º para:
“§ 6º. Sendo estimado aumento das despesas primárias

obrigatórias, o Poder Executivo abrirá crédito suplementar na forma
prevista no texto da Lei Orçamentária ou encaminhará projeto de lei
adicional:

I - até 31 de julho, no caso das reestimativas de aumento
realizadas no primeiro semestre;

II - até 15 de outubro ou 15 de dezembro, conforme se trate
de aberturas de crédito mediante projeto de lei ou por decreto, no
caso das reestimativas de aumento realizadas no primeiro
semestre”.

Item 12.
A redação do art. 4º, § 1º, foi trocada para:
“I - os fundos de incentivos fiscais que figurarão

exclusivamente com o demonstrativo anexo à mensagem que
encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária”.

Item 13. A redação do art. 5º, § 9º, foi trocada para:
“§ 9º. As fontes de recursos que corresponderem às receitas

provenientes de concessão, permissão e ressarcimento pela
fiscalização de bens e serviços públicos e de utilização de recursos
hídricos de que trata o art. 22 da Lei nº 9.433/97 constarão na Lei
Orçamentária, com código próprio que as identifique conforme a
origem da receita, discriminando-se, no mínimo, aquelas
decorrentes do ressarcimento pela fiscalização de bens e serviços
públicos e concessão ou permissão nas áreas de telecomunicações,
transportes, petróleo, eletricidade e recursos hídricos”.

Sr. Presidente, esses foram os itens incluídos no adendo.
No entanto, como os Srs. Líderes incluíram mais alguns pontos,
que estaremos recebendo dentro de poucos minutos, solicito a
V.Exa. que eu possa, enquanto segue a discussão, proceder à
leitura dos mesmos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está iniciada a discussão e, ao
mesmo tempo, aberto o prazo para a apresentação de destaques.

Concedo a palavra pela ordem ao nobre Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, eu havia

apresentado emenda que, infelizmente, não foi acolhida pelo ilustre e eminente Relator,
Deputado Paulo Bernardo.

Solicito seja considerada sua apreciação na forma de destaque, que estou protocolando
na Secretaria da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra pela ordem ao
nobre Deputado Athos Avelino.
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O SR. DEPUTADO ATHOS AVELINO - Sr. Presidente, também apresentei ao Relator
algumas emendas com o fim de estimular os Estados com cobertura florestal, donos de reservas
nativas ou indígenas. Esses Estados têm custo adicional com a preservação dessas reservas.
Minhas emendas eram no sentido de conceder-lhes menor percentual de participação nos
convênios com a União Federal.

Creio que a emenda beneficiaria principalmente a região amazônica, cujos Estados, em
função de seu zoneamento agroecológico, têm de manter reservas florestais, ambientais,
extrativistas, indígenas e, com isso, têm elevado custo de manutenção contra ocupação,
destruição, incêndios, custos que acabam onerando as despesa de seus Governos.

Apresentei, portanto, proposta no sentido de a LDO abrigar a emenda que prevê que nos
convênios firmados com a União, os Estados e os Municípios tivessem percentuais menores de
participação de modo a serem compensados da manutenção de suas reservas preservadas.

Peço ao Relator que reconsidere em seu parecer essa sugestão de emenda; afinal, a
região amazônica precisa ser estimulada a preservar sua cobertura florestal e, principalmente,
a manter intacta suas reservas indígenas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem o direito de apresentar
destaque da emenda.

Com a palavra o Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero,

em primeiro lugar, elogiar a qualidade do trabalho apresentado pelo nobre Relator, Deputado
Paulo Bernardo.

Quero também enfatizar a ressalva já apresentada pelo Relator de que as metas e
prioridades não foram tratadas nesta LDO em virtude de certa anomalia definida pela própria
regra constitucional que rege PPA, Orçamento e LDO.

No primeiro ano de Governo, a LDO é apresentada antes da elaboração do PPA, o que
impede que ela possa definir metas e prioridades, uma vez que o grande balizador das metas e
prioridades de Governo é o próprio PPA. Então, esta matéria, naturalmente, ficará para a Lei
Orçamentária do próprio ano e para a apreciação do PPA.

É, portanto, conveniente que esta Casa, ao receber o PPA, no último dia do mês de
agosto, possa dar a devida prioridade a sua apreciação para que a própria Lei Orçamentária do
próximo ano já reflita claramente essas metas e prioridades.

Ressalto ainda, Sr. Presidente, a ênfase que deu o Relator a que haja maiores avanços
no sentido de promover mais rigor e mais eficiência, tanto na apresentação da proposta
orçamentária quanto na sua execução, destacando uma série de aspectos importantes quanto a
critérios de aplicação de recursos, como a aplicação do IDH com essa finalidade, diminuindo a
parcialidade ou aumentando a impessoalidade na transferência de recursos para Estados e
Municípios.

É importante ressaltar a clara definição de que as metas de superávit sejam
estabelecidas como um percentual do PIB, não como um valor absoluto, a fim de que se
minimizem os impactos sociais do estabelecimento das metas fiscais, tão importantes para o
País.

Aliás, sob esse aspecto, quero ressaltar que estamos num momento de importante
inflexão das políticas de nosso Governo, que adotou, nos primeiros meses do ano, medidas
duras e amargas quanto à situação fiscal do País; estamos colhendo os frutos do ajuste
macroeconômico efetuado neste Governo. E eis a inflação convergindo para as metas, dado
importante para a criação de ambiente favorável à redução dos juros e da enorme
vulnerabilidade externa da economia brasileira, aprofundando a trajetória de superávit nas
contas externas do País por conta de um política agressiva de exportações e a conseqüente
redução da taxa cambial, propiciando, inclusive, considerável redução da dívida interna pública
brasileira.
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Se o juros altos, ainda lamentavelmente praticados, empurram a dívida pública para
cima, é importante registrar que a valorização do real frente ao dólar propiciou considerável
redução da dívida pública, fazendo com que a relação dívida x PIB, principal referência, tenha
caído significativamente nesses meses, estando próxima dos 50%, meta adequada fixada pelo
Governo e por todo aqueles que de bom senso trabalham no sistema.

Acredito firmemente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que, com as reformas
da Previdência e tributária, criaremos ambiente favorável à profunda redução da taxa de juros e
à reanimação da economia brasileira. Aliás, nesse particular, quero ressaltar o novo plano de
safra, o plano de financiamento da agricultura familiar, que representa enormes avanços na
disponibilização de recursos para essa área, o plano de microcrédito, que o Governo deverá
anunciar ainda esta semana, e o plano com vistas a aumentar o volume de crédito das agências
oficiais do Governo brasileiro, que deverão irrigar a economia ao criar ambiente favorável ao
aumento da taxa de investimentos e, portanto, à geração de empregos, já no segundo semestre
deste ano.

Ainda, Sr. Presidente, ressalto alguns aspectos que me parecem bastante importantes
relativamente ao crédito, sobretudo a feliz apresentação, pelo nobre Relator, da exigência de
que o BNDES, na destinação de seus recursos a financiamentos no ano que vem, direcione às
pequenas e médias empresas volume de recursos 50% superior à média apresentada nos
últimos 3 anos, em sintonia com o que vimos trabalhado ao longo dos últimos anos —
apresentamos nesse mesmo sentido, ano passado, emenda que, lamentavelmente, acabou
vetada pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Acredito que estamos iniciando uma trajetória de fortalecimento das médias, pequenas e
microempresas, exatamente aquelas que geram empregos no País, e empregos são, exatamente,
fundamentais no combate à exclusão social: combate-se a exclusão com políticas sociais, mas
combate-se a exclusão, sobretudo, com políticas de desenvolvimento sustentável apoiadas nos
pequenos e médios empreendedores deste País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, apesar de haver uma série de outros temas a
serem tratados, pois a matéria é extensa, esta Casa está avançando no rigor e na
transparência, visando influir cada vez mais na estruturação da matéria orçamentária e na
fiscalização de sua execução, objetivos centrais para se garantir o avanço nas políticas públicas
deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder-lhe a palavra,

nobre Deputado, aviso a V.Exas. que o tempo de cada interveniente será de 3 minutos. Como
há muitos pedindo a palavra, vamos observar rigorosamente esse tempo.

Tem V.Exa. a palavra, nobre Deputado Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, gostaria apenas de pedir o

requerimento de destaque na proposta da LDO, pois não o fiz no momento em que me
pronunciei.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informo a V.Exa. que o
requerimento escrito deverá ser encaminhado através da Secretaria da Comissão.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

nobre Deputado Leonardo Mattos.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente, além de salientarmos a

apresentação de alguns destaques que achamos por bem serem absorvidos pelo valoroso
relatório do nosso Relator, também salientamos a importância de um destaque adicional, que
apresentamos neste momento, através do Ministério da Cultura, para a ampliação de recursos
orçamentários do Ministério da Cultura para a ordem de 1%.
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Como essa emenda, apresentada pela Senadora Roseana Sarney, não foi acatada no
relatório do Relator, pedimos aos membros desta Comissão, Deputados e Senadores, que a
analisem com mais profundidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, os destaques são
apresentados na Comissão. Oportunamente, serão objeto de defesa pelo autor e,
posteriormente, de discussão pelos membros da Comissão.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente, nós, membros desta
Comissão, apresentamos os destaques, e agora estamos simplesmente narrando-os.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Excelência, os destaques ainda não
entraram em discussão.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Paes Landim.
O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presidente, ouvi atentamente a exposição do

nobre Relator, que a fez com competência e objetividade.
Entendi que S.Exa. deixou de aceitar as emendas, alocando determinadas obras da

LDO, em razão de que no decorrer do próximo semestre iremos discutir o PPA. Se esta
Comissão fosse realmente aparelhada para fazer análises comparativas entre o PPA passado, o
desta vigência e o do futuro, perceberíamos que algumas dessas emendas vieram do próprio
PPA do Governo, até do seu projeto original. De qualquer maneira, seria prudente que o Relator
selecionasse a seu alvitre aquelas que considerasse importantes para a apreciação do Governo
na elaboração do PPA. Ou seja, S.Exa. poderia analisar alguma dessas emendas que achasse
factíveis e as encaminhasse ao Governo, a fim de que nosso trabalho não fosse em vão e a
Comissão governamental levasse em consideração as nossas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A ponderação de V.Exa. será levada
em conta.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, nós viemos da reunião, e,

parece-me, ficou algo acordado.
Eu gostaria de saber do Relator se S.Exa. vai explicar para o Plenário que já existe um

acordo para a aprovação, ao invés de todos ficarem aqui apresentando destaques. Ora, já
sabemos antecipadamente que os destaques serão rejeitados. Então, seria de bom alvitre que o
Relator explicasse o resultado da nossa reunião de Líderes, porque todos estão discutindo o
problema dos destaques, mas se já há um acordo, eu acho que é inócua a discussão de agora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, não vejo problema algum em

cumprir o que me solicita o Deputado Roberto Balestra. Queria dizer, entretanto, que me parece
que isso é algo que os Líderes de cada bancada têm de informar aos Deputados.

Nós fizemos uma reunião, quarta-feira, discutimos exaustivamente, e ficou aberto um
prazo para que, por meio das Lideranças, fossem apresentadas as solicitações de modificações,
as quais foram apresentadas até sexta-feira. Nós revisamos todo o parecer, apresentamos um
adendo, e, hoje, na reunião com os Líderes, foram acrescentados alguns pontos, foi feito um
novo adendo ao adendo. E foi feito um acordo para votação dessa forma.

Então, parece-me, como Relator, que minha obrigação é ouvir todos os Parlamentares
que forem se manifestar. Agora, entendo que as Lideranças têm que se manifestar no sentido
de que houve um acordo, inclusive para fazer a votação simbólica do parecer, até considerando
a exigüidade de tempo. Nós temos, pela Constituição, prazo para votação até dia 30, portanto,
segunda-feira, no plenário do Congresso. Isso implica, inclusive, de acordo com a Constituição,
que caso não seja votada a matéria, que o Congresso não poderá entrar em recesso.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

12

Bom, eu, a pedido do Deputado Roberto Balestra, estou explicando que realmente houve
um acordo dos Líderes nesses termos para votar, acrescentados os 2 adendos que foram
produzidos não pelo Relator, mas pelo colegiado de Líderes da Comissão.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, ainda com a palavra, quero
fazer um apelo sobretudo aos Parlamentares do PP, do meu Partido. Penso que nós não
deveríamos sequer apresentar os destaques, porque realmente já houve um acordo, apesar do
direito de cada um, que é legítimo, de apresentar os destaques. Mas como já há um acordo,
acho desnecessário apresentar os destaques.

Na reunião com o Relator e o Presidente, os Líderes falaram em nome de cada Partido.
Então, eu gostaria, imensamente, que os pares, que os Deputados do PP deixassem de
apresentar esses destaques. Da mesma forma, solicitaria também dos demais Líderes que
apelassem às suas bancadas nesse sentido, para que pudéssemos ganhar tempo. Penso que
qualquer discussão, além disso, torna-se inócua, porque houve um acordo, e esta Casa vive de
acordos, nós temos de cumprir os acordos.

É bom frisar que o Relator Paulo Bernardo, logicamente, não acolheu todas as emendas
apresentadas, mas S.Exa. avançou bastante naquilo que foi apresentado, deixando, de certa
forma, todos nós satisfeitos com o relatório final que está sendo apresentado para votação.
Logicamente, nem todos estão atendidos, como eu também não fui atendido em tudo, mas, no
mérito, nós temos de concordar com S.Exa., porque realmente o avanço que ele permitiu que
acontecesse na LDO foi muito grande.
Eu quero, em nome do PP, cumprimentar o Deputado Paulo Bernardo pelo relatório e pela
compreensão na análise das emendas apresentadas. Eu sei que não é fácil atender a todos os
Deputados, e todos querem que suas emendas sejam aproveitadas. Foi feito o possível.

Então, faço apelo, mais uma vez, aos Líderes dos demais partidos, para que esclareçam
as suas bancadas do acordo que foi celebrado na sala da Presidência.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face das considerações feitas

pelo Sr. Relator e agora pela Liderança do PP, pelo Deputado Balestra, solicitamos às
Lideranças o pronunciamento de orientação as suas bancadas. A seguir concederei a palavra
pela ordem ao Deputado.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Discordo do que disse o Deputado
Balestra, porque ainda não temos o texto do que foi acordado.

Fiz 2 propostas ao Relator Paulo Bernardo. A primeira proposta é sobre a questão da
saúde, que para nosso partido é fundamental. Não apenas para nosso partido, Sr. Presidente,
mas para todos os Estados brasileiros essa é uma questão fundamental. Não obtive ainda um
posicionamento do Deputado Paulo Bernardo, Relator dessa matéria.

Temos uma outra questão: as agências de fomento. Pedi um tratamento igualitário,
similar ao que foi dado ao BNDES para as demais agências de fomento, Banco do Nordeste,
Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal. Ainda não obtive resposta do
Deputado Paulo Bernardo.

Há outra questão, Sr. Presidente, o que acordamos na reunião foi não haver a
verificação. Este Plenário e nenhum acordo pode tirar a prerrogativa do Parlamentar, o direito
inalienável do Parlamentar de apresentar destaque. Portanto, acredito que devemos colocar as
coisas como elas realmente são e como aconteceram, para que depois não haja mal-entendidos.

Estamos aqui dispostos a discutir todas essas questões. Entendemos que o Deputado
Paulo Bernardo teve boa vontade no acatamento de algumas emendas, mas entendemos que
precisamos discutir outras emendas, e só com a apresentação de destaques é que isso poderá
ser feito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pauderney, nem o Relator
nem a Mesa procuraram cercear os Parlamentares da apresentação de destaques, tanto que foi
aberta inscrição para os destaques e há prazo de inscrição.
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O que estamos solicitando agora é que as Lideranças partidárias dêem conhecimento
aos seus Parlamentares daquilo que foi acordado na reunião de lideranças, para orientar o
comportamento de cada um.

Por isso, concedo a palavra ao Deputado Carlito Merss, pela Liderança do PT.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, creio ser anti-regimental o

questionamento feito neste momento, porque acredito que, se o Deputado apresenta uma
emenda, ela é rejeitada, ele tem direito de destacar. Isso está no Regimento Interno, até porque
a Comissão prepara um relatório para ir para o douto plenário e isso cerceia o direito da
representatividade do Deputado, que representa seu Estado, sua região, quer ver consolidadas
suas emendas, que não foram, no primeiro momento, aceitas pelo Relator. Mas, através do
destaque, vai defendê-las, e é regimental.

Então, acredito que está cerceando o direito...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, os destaques estão

sendo aceitos.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ LUIZ - Não foi isso que foi exposto aqui. Foi que os Líderes...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques, não. Os Líderes estão

esclarecendo o que houve na reunião, mas os destaques estão sendo aceitos e serão defendidos
na discussão.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Creio que a própria Presidência poderia

comunicar o acordo estabelecido na reunião. Se algum Líder...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. A Presidência não pode falar

pelas bancadas.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Não é falar pelas bancadas. Se algum Líder

discordar do que a Presidência disser, porque é um acordo, manifesta-se; senão todas as
Lideranças vão repetir a mesma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No princípio parlamentar, por suas
bancadas, falam os Líderes; a Presidência nunca dá opinião, a não ser respondendo a questão
de ordem.

Por isso, concedo a palavra ao nobre Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sr. Relator e Senador Amir

Lando, Líder do Governo na Casa, avançamos muito.
É fundamental reconhecermos que, além de todos os aperfeiçoamentos que observamos

neste projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, alguns ligados a idéias já aqui
defendidas pelo Deputado Jorge Bittar e outros, tivemos hoje uma belíssima reunião, objetiva,
como nunca havia visto acontecer nesta Casa: o Relator, Deputado Paulo Bernardo, acatando
diversas sugestões, chegou a produzir adendo que, como dito por Deputados que me
antecederam, absorveu muitas vontades angustiosas de Parlamentares.

É lógico que emendas individuais, inclusive as minhas, não foram acatadas.
Compreendo os limites do Relator e, com os aperfeiçoamentos introduzidos nesse Substitutivo e
os adendos que foram possíveis de serem acordados hoje de manhã, acredito que avançamos
muito.

Por isso, fazendo minhas as palavras do Relator e de outros Deputados, solicito aos
membros da bancada do Partido dos Trabalhadores que retirem suas inscrições. Vejam que não
lhes peço que desistam do direito de destacar suas emendas, mas que façam com que o que
ficou estabelecido em torno do magnífico relatório e os adendos aceitos hoje de manhã sejam
passíveis de acordo — diversos Deputados apresentaram emendas, entre os quais eu, mas o
acordo de hoje de manhã foi um dos melhores que já vi nos 4 anos que estou nesta Casa.
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Solicito também aos outros partidos da base do Governo que encaminhem no mesmo
sentido, a fim de que tenhamos reunião proveitosa como a de hoje de manhã e possamos
encaminhar, ainda hoje, a votação da LDO para 2004.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos alternar, ouvindo Deputados

e Senadores.
Com a palavra o Senador Saturnino Braga, Líder do PT pelo Senado.
O SR SENADOR SATURNINO BRAGA - Sr. Presidente, confirmando apenas o que já foi

dito pelo Relator e pelo Deputado Carlito Merss, houve na reunião de hoje de manhã, a meu
ver, um acordo geral, e nosso apelo aos companheiros de bancada é no sentido de que
apresentem, sim, seus destaques, mas que reconheçam que o acordo fará com que a rejeição
seja inevitável.

Que a votação se processo o mais rapidamente possível, tendo em vista os prazos a que
estamos submetidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ausente o Deputado José Borba, do
PMDB, concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale, do PSDB. (Pausa.)

Ausente S.Exa., concedo a palavra ao Deputado Welinton Fagundes, que falará pelo PL.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, como os companheiros,

entendemos que houve acordo e orientamos os Parlamentares do PL que retirem seus
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Renato
Casagrande, do PSB.

O SR. DEPUTADO RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Parlamentares, antes de mais nada quero parabenizar o Relator, Deputado Paulo Bernardo,
pelo trabalho feito. É uma matéria difícil, em que muitos Deputados e Senadores apresentam
emendas. E o Deputado está conseguindo conduzir esse processo, junto com o Presidente, para
que nós possamos fechar uma posição no relatório e votar essa matéria.

Quero parabenizá-lo, porque acho que existem alguns indícios importantes, na lei que
nós estamos apreciando e discutindo, que visam controlar a administração pública cada vez
mais e amarrar gastos, para que não haja desvio de recursos.

Existe a determinação de ampliarmos em 50% os recursos para as micros e pequenas
empresas. Isso é importante.

E existe a determinação de não se contingenciar recursos em áreas estratégicas e
essenciais, como é o caso da área de saúde, de assistência social, de educação, de ciência e
tecnologia.

Então, são decisões importantes, tomadas pelo Relator, que o Colégio de Líderes apoiou.
Sou o Líder do PSB na Câmara e ressalvo aqui também a posição do Senador Geraldo

Mesquita Júnior, também do PSB, que tem destaques a apresentar. Mas nós estaremos aqui,
como partido político, apoiando o relatório do Deputado. Logicamente, ressalvamos alguns
destaques de interesse que por acaso tenhamos. Mas nosso interesse é votar logo, para que a
gente possa levar essa matéria ao Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Cezar Silvestri. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Eu não me inscrevi, Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela Liderança.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Ah, está certo.
Sr. Presidente, participei da reunião da última semana, e concordo com o acordo que foi

feito. Acredito que devemos votar se possível já.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Dr. Hélio está

presente? (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda, pelo PCdoB.
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, tenho a impressão de que nós
chegamos na parte final a um acordo, em que ficou claramente definido que o Relator acatou
inúmeras sugestões, abrindo mão inclusive de posições que tinha definido anteriormente. Na
minha opinião, não vai haver pedido de verificação. Pode haver só o de destaques. Pode haver o
debate político. Mas creio que o acordo leva a uma votação simbólica do conteúdo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, conforme me referi
anteriormente, já deixei claro a posição do Partido da Frente Liberal. Gostaria de ter a posição
do Relator com relação às demandas que foram feitas pelo nosso partido. Sr. Presidente, temos
esta posição de partido, que me foi passada também pelo Líder do partido na Câmara dos
Deputados. Gostaríamos de ver solucionada essa questão.

O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, o nobre Deputado Pauderney

Avelino indaga a respeito de 2 pontos.
Eu queria dizer o seguinte: primeiro, Deputado Pauderney Avelino, meu entendimento

era um pouco diferente. Acredito que, depois da discussão, fizemos um acordo.
Com relação às agências de fomento, tivemos um avanço importante, primeiro,

determinando o percentual de 30%, para as micros, pequenas e médias empresas, dos recursos
gerenciados pelo BNDES e também determinando, para o conjunto das agências de fomento,
uma meta de aumento de 50% dos recursos destinados a financiar essas empresas.

No caso da Saúde, temos divergência de como interpretar qual é exatamente o piso que
tem de ser aplicado. A Emenda Constitucional nº 29 estabeleceu um patamar, para o ano de
1999, acrescido de 5%, se não me engano. E, a partir daí, todo o ano esse patamar tem que ser
reajustado de acordo com a variação do PIB. Eu acho que todo o mundo está de acordo com
isso. Tem uma diferença, visto que, no ano de 2000, o Governo aplicou, além do que era exigido
na emenda constitucional, aproximadamente um bilhão a mais. Portanto, isso gerou discussão.
Hoje, de um lado e de outro, existem pessoas — Parlamentares e outros representantes da
sociedade, como as entidades ligadas à Saúde — que acham que esse um bilhão tem que ser
acrescido automaticamente ao valor.

Eu acho que seria muito bom se o entendimento final fosse esse, até porque significa
um volume maior de recursos para a Saúde. Isso daria, hoje, em torno de 2 bilhões a mais.

O problema é que isso vai significar o seguinte: não esse Governo, mas qualquer
Governo, ao longo dos tempos, não vai colocar nem um centavo a mais na Saúde a cada ano,
até porque vai ficar com a obrigação de acrescentar isso no patamar.

Nós conversamos com re presentantes do Governo, tanto da equipe econômica quanto do
Ministério da Saúde. Evidentemente, no Ministério da Saúde, a melhor interpretação é a de
acrescentar na base anterior esse um bilhão. Mas a informação que nós temos, do Ministério do
Planejamento, é de que o Governo também entende que tem que aumentar os recursos da
Saúde e pretende, com um entendimento comum com o Ministério da Saúde, fazer isso já na
proposta de Lei Orçamentária.

Então, não estamos acrescentando nenhum dispositivo e nem també m tirando nada.
Simplesmente estamos deixando que esse assunto seja convenientemente dirimido nas
instâncias do Governo. E, caso não seja, o Congresso poderá, na hora de votar o Orçamento,
exaurir essa discussão e finalmente definir essa questão.

Então, Deputado Pauderney Avelino, queria ponderar com V.Exa.. Eu acho que
poderíamos deixar essa questão em suspenso na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não fizemos
nenhuma menção. Nós não estamos dizendo nem que é uma interpretação e nem que é outra.
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Todos aqui com certeza são partidários da posição segundo a qual a Saúde seja reforçada, isto
é, os recursos do Sistema Único de Saúde sejam reforçados.

Eu acho que podemos estabelecer um compromisso aqui, não apenas desta Comissão,
mas em nome do Poder Legislativo como um todo, de que nós vamos agir no sentido de
dialogar, pressionar ou até, em último caso, se for a conveniência deste Poder, definir isso na
votação durante a Lei Orçamentária. Assim, fica algo razoável.

Eu tenho a informação do nosso Governo de que há um compromisso de resolver essa
questão de melhoria da situação da saúde.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, o Deputado Paulo Bernardo
apresenta a situação realmente como ela está presente. E, nas discussões que vêm sendo
travadas ao longo desses últimos anos, desde a aprovação da proposta de emenda à
Constituição que se transformou na Emenda Constitucional nº 29, nós entendemos que
realmente não é uma interpretação pacífica.

Tanto não é pacífica que o ilustre Senador Tião Viana, um dos Líderes do Governo,
apresentou um projeto de lei complementar para dirimir essa dúvida. E a interpretação que o
Senador Tião Viana dá é exatamente a que nós queremos dar.

O projeto de S.Exa. estabelece os percentuais do produto da arrecadação de impostos a
serem aplicados anualmente pela União, pelos Estados e Municípios. Essa é uma questão
extremamente importante, Sr. Presidente. Eu gostaria da atenção do Plenário. É uma questão
que envolve, como disse o Deputado Paulo Bernardo, algo como 2 bilhões de reais, que vão
irrigar a área da saúde.

Nós temos inúmeros problemas.
Um dos problemas causados é exatamente termos estabelecido aqui, no ano passado, a

equalização per capita do SUS para os Estados, e o Governo não estar cumprindo isso. Foi um
ganho excepcional que o Congresso Nacional obteve com a aprovação na Lei Orçamentária para
2003.

Então, o que eu digo é o seguinte: os critérios, as ações, do serviço de saúde, como diz
aqui o Senador Tião Viana, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde,
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados, destinados aos
seus respectivos Municípios, às normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde na esfera Federal, Estadual e Municipal... Enfim, S.Exa. estabelece no art. 1º: "A União
aplicará anualmente, em ações e serviços de saúde, o montante correspondente ao empenhado”
— eu faço aqui o grifo: ao empenhado — “para essa finalidade no exercício financeiro anterior,
acrescido de no mínimo o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto,
ocorrida entre os dois exercícios financeiros imediatamente anteriores ao que se refere a Lei
Orçamentária".

O que nós estamos propondo, Sr. Presidente, não é singular. Foi proposto pe lo Senador
Tião Viana quando Líder, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no
ano passado. E S.Exa. é um dos Líderes do Governo atual no Senado.

O que nós queremos, Deputado Paulo Bernardo, é que a boa vontade que V.Exa. tem
demonstrado até agora possa ter seqüência. Deixei isso claro para o ilustre Deputado Paulo
Bernardo, Sr. Presidente. Não posso dar continuidade, no plenário do Congresso Nacional, ao
acordo que nós estabelecemos aqui. Tenho certeza de que, se não dermos um tratamento a essa
emenda, reclamado pelo partido em geral e pelos Governadores, vamos ter dificuldades quando
essa matéria for ao plenário. Provavelmente, se aprovarmos hoje, isso ocorrerá amanhã; senão,
na próxima semana. Portanto, faço mais uma vez esse apelo, para que nós possamos
estabelecer aqui um modus operandi para resolver essa questão, para darmos seqüência a esta
reunião.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Por ocasião da discussão dos
destaques, a matéria voltará ao Senado.

Voltaremos à discussão do parecer.
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Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sr. Relator, primeiro gostaria

de fazer um elogio ao trabalho do Deputado Paulo Bernardo, que, aliás, é experiente nesta
Comissão e efetivamente procurou contemplar a maioria dos pleitos dos Srs. Parlamentares,
feitos através de suas emendas.

Eu queria dizer que, especialmente, estou satisfeito com o acordo feito, no sentido de
que não haverá contingenciamento na área de ciência e tecnologia. Eu sou membro titular da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. E nós até comunicamos isso, o
Deputado Narcio Rodrigues e eu, na Comissão, na sua última sessão do primeiro semestre. Foi
muito comemorada a decisão de não haver contingenciamento na área de ciência e tecnologia,
porque ela é a alavanca para o progresso, para o desenvolvimento do nosso País. Então, um dos
nossos pleitos foi atendido em parte. Eu tinha pedido também que não houvesse
contingenciamento dos recursos da CIDE. Mas fomos atendidos em parte.

Nós também tratamos com o Sr. Relator da questão do FAT-BNDES, no sentido de que
houvesse uma conta exclusiva e que, através dela, pudéssemos, então, ter o controle dos
contratos através do SIAF. Em cada contrato que o BNDES faz, em que ele empresta o dinheiro
que é do Orçamento da União, os recursos são do Governo Federal.

Então, preparei alguns destaques que considero importantes, Sr. Presidente.
Eu até entendo, e vou dizer que estranho, porque fiquei na reunião quase até o final,

quando me dirigi à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e não
participei desse acordo de não haver destaque. Eu fui Líder do Governo nesta Comissão por
anos, e nós nunca conseguimos isso da Oposição. Nós sempre conseguimos um acordo para
votar. E esse acordo para votar será firmado. Nós vamos votar. Não vamos pedir verificação.
Mas, acordo para não discutir, para não debater, isso eu acho que não é possível, Sr.
Presidente. Nós temos que discutir aqui as questões e, sabendo que não haverá verificação,
seremos eventualmente derrotados nos destaques. Mas vamos discutir.

Apresentei, portanto, destaques para que haja um fundo de reserva de 5%, fundamental
para haver margem para os aumentos de salário mínimo e outras questões, especialmente o
aumento do servidor. Há a questão de que o orçamento das estatais também constasse de
contas separadas. Temos a questão da CIDE e da pesquisa, que foi atendida na Emenda nº
074. Em relação à transferência, isso foi atendido também.

Eu quero até elogiar o Sr. Relator, porque atendeu nosso pedido e o do PSDB no sentido
de que a Previdência rural tivesse uma conta separada. Nós vamos saber quanto é a
Previdência rural no peso da questão do INSS.

E discutirmos a questão das obras irregulares.
Eu acho que o relatório do Deputado Paulo Bernardo é muito amplo. Quando S.Exa. fala

em potencial de irregularidades, em suspensão cautelar, é muito amplo. Eu não vou insistir na
matéria. Vou retirar esses destaques, porque o Governo quer fazer dessa forma. Se tiver
dificuldade em tocar suas obras, isso é um problema do Governo. Mas, de qualquer forma, o
Deputado Paulo Bernardo também tratou desse assunto no seu relatório.

Vou fazer um destaque sobre o salário mínimo, como não podia deixar de fazer. O
Presidente Lula prometeu 100% de aumento real do salário mínimo. Deu 3,6% de aumento real
no primeiro ano do seu mandato. Faltam 97%. Portanto, há que se dar 25,5% de aumento de
salário mínimo real nos próximos três anos. Há, então, uma emenda nossa pedindo exatamente
que a Lei Orçamentária venha já com este aumento de 25,5% do salário mínimo no seu bojo,
para que o Presidente Lula não corra o risco de, ao final do seu mandato, não cumprir a
promessa que fez aos trabalhadores. Sendo S.Exa. do Partido dos Trabalhadores, isso não seria
justo.

Fizemos uma emenda relativa ao crescimento. Nós temos que aumentar o crescimento
do Brasil para 6%, 6,5% e 7%, até porque o Ministro Guido Mantega já disse aqui nesta
Comissão que, para gerar 1,5 milhão de empregos, é preciso que o crescimento seja de um
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ponto percentual acima de 4,5%. Como o Presidente Lula prometeu 10 milhões de empregos,
também estamos zelando aqui, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que S.Exa. não tenha
também o constrangimento de chegar ao final do seu Governo sem gerar os 10 milhões de
postos de trabalho que nós ouvimos na sua campanha como promessa. O povo acreditou, e nós
queremos que S.Exa. cumpra o prometido.

Essas são as minhas considerações, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Wasny
de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs.
Senadores, eu gostaria de cumprimentar o Deputado Paulo Bernardo pelo seu parecer e pela
sua capacidade de negociação.

Eu queria inclusive ressaltar, diante da palavra da Liderança do PFL, que a proposição
da Lei de Diretrizes Orçamentárias traz consigo um avanço, que é a avaliação das metas, via
Comissões Permanentes desta Casa, quadrimestralmente. Portanto, nós teremos condições de
avaliar a real execução do Orçamento com uma efetiva participação desta Casa.

Em segundo lugar, o Relator excluiu a saúde, a educação e a assistência social,
inclusive o Programa Fome Zero, do processo de contingenciamento, estabelecendo, portanto,
que essas áreas são prioritárias, porque elas são essenciais para a própria sobrevivência do
povo brasileiro.

Além disso, o Relator inclui a necessidade de que, por meio de uma lei geral, seja
estabelecido o processo das transferências voluntárias para entidades privadas, dando ao
Orçamento e ao receptor, portanto, transparência na própria execução do Orçamento e na
execução dos gastos transferidos.

Outro aspecto que considero extremamente relevante é a definição dos montantes de
recursos do BNDES destinados aos programas das microempresas, que estabelecem uma
perspectiva de reconstrução desse segmento que, conforme foi dito há pouco nesta Comissão,
exerce o papel gerador de emprego. Trata-se de uma reformulação no texto original
extremamente positiva, Sr. Presidente.

Finalizo minha fala ressaltando o retorno do critério do IDH como elemento auto-
avaliador do processo da execução orçamentária.

Ao concluir, parabenizo o Relator por sua criatividade ao absorver não só emendas de
sua autoria, mas sobretudo contribuições desta Casa, na perspectiva do aperfeiçoamento do
texto ora apresentado.

Vale a pena registrar, Sr. Presidente, que a decisão do Conselho Monetário Nacional de
ontem definiu as metas do Governo em matéria inflacionária e apontou, de fato, para uma
perspectiva de saneamento da economia brasileira no que tange aos patamares inflacionários
para os próximos anos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado, do PFL da Bahia.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, membros desta Comissão, a

exemplo dos colegas que me antecederam, quero tecer elogios ao elevado trabalho do Relator,
Deputado Paulo Bernardo. Sem dúvida alguma, S.Exa. dedicou-se com afinco e determinação a
elaborar o melhor parecer, no qual pudessem convergir as opiniões diversas dos partidos
assentados na Comissão e na Casa.

Contudo, Sr. Presidente, registro meu protesto por não se adotar nessa LDO o Plano de
Metas, o que considero extremamente negativo, principalmente para a política de combate às
desigualdades regionais, que deve ser prioritária para o Governo central. Aceitando o critério de
S.Exa., o Relator, e dos Líderes partidários, deixo meu protesto, a fim de que não venhamos a
repetir esse tipo de procedimento.
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Sabemos que, por ser o ano inicial do Sr. Presidente da República do Brasil, não existe o
PPA. É no primeiro ano de mandato presidencial que se apresenta o PPA, mas uma coisa não
inviabiliza a outra. Não consigo entender por que não constar o Plano de Metas na LDO, se na
apresentação do PPA se poderia fazê-lo, quando se excluiria ou incluiria aquele que tivesse sido
excluído ou incluído na LDO.

Quero, portanto, deixar registrado meu protesto. Que ele conste da ata, para que não
façamos disso uma regra, ainda que no mandato inicial dos futuros Presidentes da República.

Apresentei diversos destaques importantes. Parece-me que um deles está sendo acatado
pelo nobre Relator, Deputado Paulo Bernardo, no que se refere à construção do fundo da
cacauicultura no Estado da Bahia. É importante que o Estado da Bahia crie o seu fundo. Não
podemos utilizar o fundo do Governo Federal, do Ministério da Agricultura, em função de não
estar previsto na LDO. Isso é uma exigência. Foi superada a questão de estar ou não aquiescido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Mais ainda: apresentei 20 emendas no sentido de incluir basicamente no art. 2º todas
as ações que devem ser desenvolvidas no Estado da Bahia por conta do Governo Federal.
Espero que mesmo em não havendo a possibilidade de verificação dos destaques apresentados,
ao respeitar o acordo formulado pelos Líderes dos partidos nesta Comissão, espero que
possamos, ao apresentar os destaques, discuti-los e aprová-los quando forem efetivamente
sensatos, mantidos diante da regra regimental da Comissão e diante da necessidade e
prioridade de cada ente da Federação.

Sr. Presidente, não vou neste momento dizer que destaques apresentei. Reservo-me para
o momento exato da discussão de cada destaque apresentado pelos membros desta Comissão.
Ao reconhecer o esforço do nobre Deputado Paulo Bernardo, quero paralelamente deixar
registrada a minha insubordinação diante do critério de não-aceitação das metas na LDO.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio

Guerra, último orador inscrito.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, infelizmente, não tive

oportunidade de participar da maioria das reuniões havidas na Comissão e entre os Líderes
para cuidar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sempre tive a visão, compartilhada por muitos
companheiros que hoje fazem parte do Governo, da absoluta necessidade de transformar essa
lei em instrumento politicamente consistente, além de tecnicamente adequado, em relação às
matérias que tivessem centralidade, verdadeiramente conteúdo e cuja repercussão fosse de
interesse geral.

Uma dessas matérias seguramente sempre foi a questão do salário mínimo, que
polarizou a discussão desta Comissão por anos e anos sucessivos. Estranhamente, não me
parece que a questão esteja sendo discutida agora. Na leitura de destaques, constatei um de
autoria do Deputado Sérgio Miranda que nada mais representa do que a confirmação de
promessas públicas feitas pelo Presidente da República e pelo partido que ganhou a eleição.

Tivemos já, no Senado, discussão o salário mínimo, e estranhamente o PT pouco
discutiu a matéria. Não é mudança politicamente aceitável, um partido que fez a sua história, a
sua luta na defesa do salário de maneira geral e da recomposição do salário mínimo
simplesmente não o discutiu, a orientação foi no sentido de dar ao assunto a menor audiência
possível. Não pode prevalecer isso aqui também, não faz sentido. Seria absolutamente
contraditório não apenas para o Partido dos Trabalhadores, mas para a maioria dos partidos,
até para os que não fazem parte da base do Governo atual, permitir que esse assunto não seja
exaustivamente examinado, pois entre todos é o politicamente mais sensível. Essa lei, em nossa
opinião, deveria prever aumento real do salário no nível adequado, previsto e prometido pelo
Governo, pelo Presidente da República em sua campanha, na qual os brasileiros acreditaram e
votaram.
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Então, não me parece sensato que a proposta e qualquer acordo, e estranho que se
tenha feito acordo aqui para evitar discussão. Tenho 10 anos de Comissão e nunca ouvi falar
que Lei de Diretrizes Orçamentária fosse feita sem discussão. É dramático para esta Comissão
fugir da discussão dessa lei a pretexto ou a propósito de qualquer acordo. Isso nunca se fez e
não deve ser feito. Se acordo houver com esse compromisso, gostaria que ele fosse explicitado.
O acordo de não discutir a LDO neste plenário é absolutamente equivocado. Seguirei a
orientação anunciada, porque não estava na reunião representando o meu partido. Se a
bancada federal do PSDB, do PFL e dos demais partidos que estão conosco nessa oposição
tiverem feito esse acordo, eu o aceitarei, mas indignado.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não, Deputado Pauderney

Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, gostaria de apartear o

Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, não cabe aparte.

V.Exa. só pode falar neste momento pela ordem.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, então, peço a palavra pela

ordem para dizer que não foi feito acordo com o objetivo de não discutir. Não fizemos em
nenhum momento esse acordo, tanto que vamos apresentar destaques exatamente para
discuti-los, assim como queremos debater os temas mais importantes que merecerem esses
destaques.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, ouvi o esclarecimento do Deputado

Pauderney Avelino e pergunto: nós não fizemos acordo para não discutir, mas agora os
destaques serão votados?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Serão votados, sim.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não em globo?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na forma que o Plenário decidir.

Votaremos agora o relatório e, à tarde, os destaques, como o Regimento manda, um por um.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Pelo que entendo, pelo esclarecimento da Mesa,

votaremos a matéria agora ressalvados os destaques e, à tarde, vamos discutir e votar cada um
deles.

Esclarecido, Sr. Presidente.
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, registro justamente esse ponto:

tivemos uma discussão no colégio de Líderes e não acordamos, em momento algum, que não
seriam apresentados destaques, eles serão apresentados e discutidos. Quanto a votar os pontos
acordados, tudo bem, votaremos o que foi motivo de acordo na discussão. Este é o ponto de
vista que deixo registrado nesta reunião.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em
primeiro lugar, destaco o exaustivo e percuciente trabalho do Relator, porque sabemos o quão
difícil é conciliar interesses de todos os Parlamentares, mais do que de partidos, porque são os
Parlamentares os verdadeiros representantes do povo, que trazem a esta Comissão os apelos, as
demandas, as reivindicações, os sonhos e os sofrimentos dos seus representados. Não há
dúvida de que o trabalho executado pelo Relator merece o nosso respeito, a nossa admiração, o
nosso louvor.

Quero sobretudo dizer que ele é fruto do consenso, sem o que esta Comissão não
consegue realizar sua tarefa. Parece-me absolutamente louvável, porque temos de buscar no
Parlamento o entendimento, aquilo que representa a média das reivindicações dos
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representados, afinal estamos aqui representando o nosso povo, a nossa região e o nosso
Estado.

Nesse sentido, destaco alguns pontos em que o Relator soube aproveitar as emendas
que aprimoraram o projeto. Na condição de Líder do Governo, devo dizer que o Governo sempre
esteve aberto a esse tipo de discussão e de entendimento. É por isso que quando vejo quase 50
emendas acolhidas no todo ou em parte, entendo merecer ser mais uma vez realçado o esforço
do Relator em buscar esse entendimento, em buscar o consenso.

Sr. Presidente, antes de encerrar esta breve intervenção, destaco ainda o trabalho
realizado pelos Líderes e por todos os membros desta Comissão, o esforço em buscar esse
entendimento, e aqui há acordo em pontos que o Relator acaba de acolher em seu relatório.

Então, o projeto tem a mão de toda esta Comissão, dos representantes de todos os
Estados, possivelmente, daqueles que realmente quiseram contribuir no sentido de aprimorar o
projeto.

Por isso, o Governo sente-se à vontade para dizer que acolhe aquilo que foi trazido para
melhorar o projeto. Por outro lado, não podemos deixar de destacar também o esforço no
sentido de dar ao projeto transparência. Parece que mais do que nunca esta Comissão se
tornou transparente. A população inteira pode fiscalizar porque estão na Internet todas as
informações acerca da execução, das transferências voluntárias, das transferências
obrigatórias, daquilo que constitui o movimento orçamentário. Esta lei é de diretrizes, é
programática e deve ser materializada concretamente na Lei Orçamentária. E é lá então que
vamos enfrentar alguns problemas que eventualmente ficaram ainda sem explicação e solução
final e também a interpretação que se deve dar ao art. 77 da Constituição. Realmente é dicção
constitucional um pouco confusa em torno da qual sempre houve discussão e dúvida.

Ressalto: jamais se pode retirar da Comissão o direito de discutir, jamais se pensou
sobretudo que o acordo evitasse a apresentação de destaques e, sobremodo, as discussões
inerentes ao Parlamento. O Parlamento é isso, são discussões e teses.

Por isso, nesta hora, quero ainda destacar esse grande esforço de dar transparência e
mecanismos de fiscalização ao Orçamento para que desvios não ocorram. Este Governo tem
compromisso com a ética, com a moral pública e está aberto a toda essa forma de participação
do povo, das Lideranças e especialmente da sociedade organizada.

Sentimo-nos, portanto, bastante tranqüilos pelas notificações oferecidas pelo Congresso.
Parabéns, Congresso e nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para uma questão de ordem,

concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, a questão de ordem que

levanto — e peço a atenção do Sr. Relator — é relativa ao consenso das Lideranças partidárias
na Comissão. Penitencio-me pelo fato de que hoje pela manhã eu estava no IPEA justamente
com o Ministro Jobim, que foi quem solicitou que eu apresentasse essa emenda. Por infeliz
coincidência, exatamente quando estava em companhia de S.Exa., aqui o acordo ocorria sem
sua inclusão, por desatenção minha de acrescentar entre aqueles dispositivos que não podem
ser objeto de contingenciamento os recursos previstos para as despesas com a eleição de 2004.
Porque, Sr. Presidente, em 2004, as despesas começam desde o início do ano, são urnas com
defeito, necessidade de investimentos etc.

 A questão de ordem que levanto, Sr. Presidente, uma vez que todos os Srs. Líderes
assinaram e participaram, é no sentido de que seja considerado, a partir desse documento que
se encontra sobre a mesa, um destaque formalmente apresentado dentro do prazo, parte
integrante do acordo, o que de fato é de evidência absoluta. Está aqui o pessoal do TSE
aguardando ansiosamente o desfecho do caso. Peço, portanto, que seja considerado parte do
acordo a inclusão desse dispositivo requerido pelo TSE, para que as despesas com a eleição
2004 fiquem fora do contingenciamento que todo ano ocorre.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há questão de ordem a
responder.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - A questão de ordem é no sentido de que
seja incluído.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apenas a matéria deve ser
encaminhada ao Colégio de Líderes, que terá condições de fazer a formulação.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Ele já se pronunciou por meio das
assinaturas, Sr. Presidente. Pediria ao Relator que considerasse como parte integrante. Estão
aqui os Deputados Pauderney Avelino, Antonio Carlos Mendes Thame e vários outros.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos encaminhar ao Sr. Relator, e
a aprovação dependerá do conselho do Colégio de Líderes.

Antes de colocar em votação, o Relator Deputado Paulo Bernardo, vai dar conhecimento
ao Plenário do adendo final conseqüente da reunião de hoje de manhã, quando houve acertos
finais com o Colégio de Líderes.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, eu gostaria de subscrever,
como de fato já o fiz, a proposta que o Deputado Virgílio Guimarães apresentou à Mesa. Todos
os Líderes a assinaram como parte integrante da reunião de hoje. Portanto, gostaria de ouvir do
Relator se estaria acatada a emenda do TSE.

Sr. Presidente, depois que o nobre Relator usar a palavra, antes de V.Exa. iniciar a
votação, gostaria fosse cumprido o rito do encaminhamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A solicitação do nobre Deputado
Virgílio Guimarães vai ser aceita, porque contém a assinatura de todas as Lideranças.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Obrigado. Sr. Presidente, vou ler o trecho do

adendo acordado pelos Srs. Líderes e que ficou faltando porque ainda estava sendo redigindo.
O item nº 14 muda a redação do § 6º do art. 86, que passa a ser o seguinte:

“Art. 86.......................................................................
§ 6º Observadas as vinculações de receitas vigentes e o

disposto no art. 58, inciso I, desta lei, poderá ser efetuada a
substituição das fontes condicionadas de que trata este artigo antes
do cancelamento previsto no § 2º deste artigo, desde que
destinadas ao atendimento de despesas obrigatórias de que trata o
Anexo IV desta Lei.

I - Por excesso de arrecadação de outras fontes, inclusive de
operações de crédito ou por superávit financeiro apurado em
balanço patrimonial do exercício anterior no caso das despesas a
conta de recursos decorrentes de alteração na vinculação das
receitas.

II - Somente por excesso de arrecadação nos demais
casos”.

No item nº 15, inclua-se inciso com a seguinte redação:
“As despesas com ações vinculadas à função ciência e

tecnologia”.
Isso é exclusão da ciência e tecnologia do

contingenciamento.
O item nº 16 inclui no Anexo II o seguinte inciso:
“Despesas realizadas com aquisição ou aluguéis e

licenciamento de softwares nos exercícios de 2001 e 2002 e as
estimadas para 2003 e 2004”.

No art. 87, §2º, a redação passa a ser a seguinte:
“Art. 87.......................................................................
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§2º - Os indícios de irregularidades graves, para os fins
deste artigo,” — aquilo com que o Deputado Ricardo Barros ficou
bravo — “são aqueles que tornem recomendável à Comissão de que
trata o caput” — esta Comissão — “a paralisação cautelar da obra
ou serviço que, sendo materialmente relevantes, enquadrem-se em
algumas das seguintes alterações, entre outras”.

No item nº 18, inclua-se o art. 49-A:
 “Art. 49-A. Fica autorizada a transferência, mediante

convênio, dos valores consignados na lei orçamentária a ações
vinculadas ao estímulo e desenvolvimento da produção cacaueira
para fundos estaduais destinados a esta finalidade”.

E o item nº 19 inclui um inciso III no §1º do art. 67:
“Art. 67. .....................................................................
III ..............................................................................
§ 1º As dotações constantes de programação específicas

relativas ao processo eleitoral municipal de 2004”.
Sr. Presidente, essas são as alterações acordadas pelos Srs.

Líderes.
Desculpe-me, Sr. Presidente, há também a inclusão de

inciso III no art. 65:
“Art. 65. .....................................................................
III - Despesa com realização do processo eleitoral de 2004,

constante de programação específica”.
Isso é o mesmo da emenda acordada pelos Líderes e que

tem desdobramento em outro artigo.
Sr. Presidente, esses são os textos, os dispositivos

acordados, por meio de adendo, pelos Srs. Líderes.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, eu gostaria de ter a cópia
do que foi lido agora pelo nobre Relator, porque a matéria é muito complexa e há um adendo
sobre o qual eu gostaria de dirimir uma dúvida antes da votação.

Eu gostaria de ler o texto impresso porque quero entender a supressão do que seria
utilizável em termos de excesso de arrecadação, porque para mim não ficou claro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Passaremos agora à votação do
Relatório, ressalvados os destaques.

Em votação.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Pelo PFL, Deputado Pauderney

Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, estamos votando hoje nesta

Comissão a fase inicial da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entendo, Sr. Presidente, que
estamos cumprindo ato para que possamos tornar cada vez mais clara para a sociedade
brasileira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, enfim, os recursos do povo
que são utilizados pelo Governo.

Sr. Presidente, apesar da boa vontade do Relator — e entendemos que S.Exa. teve boa
vontade, inclusive no acatamento de algumas emendas —, algumas coisas temos de observar.

Lamentamos muito que neste relatório e na proposta que veio do Governo não constasse
o ganho real do salário mínimo, que foi um compromisso firme do Presidente da República na
sua campanha. O compromisso de campanha do Presidente da República não está incluído
como compromisso na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004. E o salário mínimo, Sr.
Presidente, no ano de 2003, já não teve ganho real. Com um aumento de 1,2% ou 1,3%, vai ser
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muito difícil o Presidente cumprir o compromisso de duplicar o ganho real do salário mínimo
nesses 4 anos.

Lamentamos que o Relator não tenha feito constar em seu relatório emenda nossa
prevendo um ganho real, para o ano que vem, no montante de 25,5%, para que, no ano de
2005, o Governo também pudesse dar 25,5% e, no ano de 2006, último ano do Governo Lula,
mais 25,5%, duplicando o ganho real do salário mínimo.

Nada disso, porém, foi feito. Não mandou o Governo na mensagem, no projeto de lei, e
não acatou o Relator a nossa emenda, que previa já para o ano que vem o início da duplicação.

A nossa parte foi feita, Sr. Presidente. Estamos fazendo um alerta aqui, e um alerta ao
Governo do PT, no sentido de que compromissos realmente têm de ser assumidos e
compromissos assumidos têm de ser honrados. Se o Governo não os honrar, o povo saberá
cobrar.

A outra coisa, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pediria que o Deputado...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Estamos fazendo o encaminhamento, Sr.

Presidente.
Uma outra questão relevante — e já concluo — são as metas do superávit primário

juntamente com as metas da inflação. Ainda ontem tivemos essas metas flexibilizadas: de 5,5%
poderão chegar até 8%, dando um indicativo de que, apesar de termos flexibilidade para
investir, não há nenhuma flexibilidade nesta LDO com relação às metas do superávit primário.

É lamentável que isso esteja acontecendo dessa forma, porque sempre ouvimos nesta
Comissão a reclamação dos partidos outrora na oposição de que o Governo não investia, de que
o Governo era rigoroso, de que o superávit primário não precisava ser daquela forma. Nós
entendemos que o superávit primário está exagerado, e, lamentavelmente, o Relator não
mudou.

Por fim, quero dizer que há ainda a questão da saúde, que precisamos resolver. Vamos
destinar o expediente que teremos nesta Comissão para a votação dos destaques a fim de
tentarmos resolver esse problema, que, mais uma vez repetimos, é de fundamental importância.

Portanto, ressalvados os destaques e ressalvadas essas questões que levantamos, vamos
votar o texto do Relator Paulo Bernardo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Para encaminhar, Sr. Presidente, pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, antes de mais nada, eu gostaria

de dizer que, apesar de uma série de pontos constantes do Relatório que serão apreciados por
meio de destaque e que não merecem a nossa concordância, estamos dispostos a votar esse
relatório.

A exemplo do Deputado Pauderney Avelino, queremos fazer um registro. Seria oportuno,
até como forma de satisfazer os compromissos assumidos pelo Presidente, que se explicitasse o
percentual de ganho do salário mínimo, o que não foi feito.

Outro aspecto também com o qual nós não podemos concordar é com relação ao fato de
a CIDE ser alcançada por contingenciamento. Esse propósito vem de encontro àquilo que é
justamente a criação da CIDE: a recuperação das estradas. Ela não poderia ser alcançada pelo
contingenciamento.

E mais, Sr. Presidente, o Relator, ao incluir o adendo, explicita uma série de pontos
discutidos no Colégio de Líderes e que têm a nossa concordância, ainda que essa errata faça
parte da votação do corpo da matéria.

A par disso, queremos dizer que a questão das prioridades que deixaram de ser acatadas
e que vão ser discutidas também nos destaques é um ponto que acreditamos extremamente
relevante, mas, com o objetivo de colaborar, com o objetivo de agilizar o processo de votação,
vamos concordar com o Relatório, com essas observações feitas inclusive por S.Exa.

Obrigado, Presidente.
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O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, esta votação da LDO é a primeira

relevante para a aprovação do primeiro Orçamento do Governo Lula. Todos nos lembramos,
porque não faz muito tempo, mas apenas alguns dias, do discurso da base do Governo, de
maneira especial, e do PT, em particular. O discurso era mais ou menos o seguinte: “É
impossível haver maior salário mínimo porque estamos trabalhando com o Orçamento da
transição, o Orçamento herdado do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso”.

Estamos construindo a Lei Orçamentária do Governo Lula, e a primeira providência do
Governo, dos seus Líderes e da sua base é negar compromisso assumido por muitos anos de
incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias ganho real de salário mínimo, desta vez previsível,
porque previsto pelo Presidente da República.

É uma mudança de atitude que merece ser explicitada e assumida. Tudo bem. As
pessoas podem mudar, mas devem dizer que mudaram. Não adianta responsabilizar governos
anteriores por decisões absolutamente atuais. Não há mais Lei Fernando Henrique, Orçamento
Fernando Henrique para o ano que vem. A lei é do Presidente Lula e do PT.

Estranho é que essa lei, de um partido que cresceu numa aliança com os funcionários
públicos, com os trabalhadores, negue a estes e à população mais pobre deste País o direito de
recuperação e de conquista concreta no salário mínimo. Devemos deixar isso muito claro nessa
discussão, porque isso vai ser visto pelo Brasil todo, e todos devem prestar atenção à atitude
dos diversos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Rapidamente, faço minhas as palavras do

Senador Amir Lando no encaminhamento. Só lembro ao Senador de Pernambuco que, a não ser
em 1994, quando da transição do antigo IVR, ou sei lá o nome que deram ao salário, desde
aquela época, o maior aumento de salário mínimo foi este dado neste ano. Então, vamos fazer,
no momento adequado, esta discussão.

Nós, pelo PT, votamos favoravelmente, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o PP participou das

discussões. Logicamente, não fomos atendidos em todos os pleitos do partido, mas devemos
reconhecer o esforço desenvolvido pelo Relator Paulo Bernardo.

Realmente, as discussões têm de acontecer, e o local ideal é este mesmo. Nós já estamos
na Comissão há 13 anos, já vimos de tudo. Hoje, mais uma vez, Oposição e Situação mantêm
as discussões de sempre.

Mas o PP é um partido ajuizado, partido que tem posições definidas e, depois do acordo
feito, não tem nada a lamentar. Nada a lamentar. Vai votar conforme o acordo que foi feito.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Não havendo mais oradores para
o encaminhamento, passaremos à votação, ressalvados os destaques.

Votaremos o parecer do Relator com as modificações dos adendos.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Relatório foi aprovado.
Consulto o Relator sobre os destaques, que são mais de 200.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Às 16h.
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O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Na verdade, Sr. Presidente, em função do
número de destaques, o correto seria fazermos uma reunião amanhã, porque nós temos quase
300 destaques e vamos ter de analisar todos eles e evidentemente trazer...

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não há por que não começar a discussão hoje.
(Não identificado) - (Inaudível.)  Tem de ser amanhã e sexta-feira.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, não há por que não

começar a discussão hoje, mesmo que ela se prolongue para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Nós temos vivido aqui dias de

muita ausência e de dificuldades com o quorum. Então, discordo um pouco da proposta do
Relator e convoco reunião para hoje às 17h.

 O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - É mais democrático. Deixar para sexta-feira é
reduzir o quorum. Precisamos discutir essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Leão) - Declaro reiniciada a 10ª Reunião Ordinária
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Está suspensa a presente reunião.
Ela será reiniciada às 19h.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro reiniciada a 10ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação de matérias constantes da Pautas nºs 15, 16 e 17. A ordem
foi invertida, e a Pauta nº 17 está sendo objeto de votação. Aprovamos, pela manhã, o relatório
do Deputado Paulo Bernardo.

Passaremos à apreciação dos destaques ao relatório apresentado ao projeto de lei.
Com a palavra o Relator, Deputado Paulo Bernardo.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, avaliamos cerca de 250

destaques e verificamos que um grande número deles já estava atendido por ter sido aprovado
em parte ou totalmente. Consideramos, então, prejudicados os destaques. Além disso,
rejeitamos todos os outros destaques.

Esse é o parecer dos destaques apresentados.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, não estou conseguindo identificar

no texto quais os destaques que foram aprovados.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A Consultoria fez 3 relatórios. Um deles

não tem o parecer do Relator. Os outros 2 têm o parecer, estão em ordem de número ou ordem
de autor.

O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presidente, com a afirmação do

eminente Relator de que rejeitou todos os destaques, alguns de minha autoria, gostaria de tecer
comentários, no momento oportuno, a respeito deles.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. será atendido.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - 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 CARLITO MERSS - Sr. Presidente, creio que, já pelo adiantado da

hora e pelo acordo que fizemos pela manhã — e a própria votação nesta Comissão —, sugiro
que as votações dos destaques sejam feitas por bloco em função da economia processual.
Assim, facilitaremos nossos trabalhos, já que boa parte dos Parlamentares está cansada.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, lamentando a decisão do

Relator de rejeitar os destaques, gostaria de tecer comentários a respeito dos destaques que
apresentamos. Acreditamos ser da maior importância que os Parlamentares possam fazer
comentários sobre esses destaques. A votação em globo, a meu ver, prejudicaria esse
procedimento.

Portanto, solicito a V.Exa. que proceda à votação nominal dos destaques para que os
autores possam se pronunciar.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para, no

momento certo e até antes da votação dos destaques, poder argumentar com referência ao
Destaque nº 39, que trata da verba anual de 100 milhões de reais, que é um compromisso
constitucional com o Estado do Tocantins, num acerto do Estado com a União. Esse destaque é
de autoria do Senador Leomar Quintanilha?

O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Não. Da minha autoria é o Destaque nº
993, que tem o mesmo teor da Emenda nº 39.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Destaque nº 993?
O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - O Destaque é de nº 74.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Destaque do Senador Leomar Quintanilha. Está

aqui toda a bancada, ilustre Relator? Está aqui toda bancada com assento nesta Comissão: 3
Deputados e 2 Senadores, que pretendem discutir, até porque há um compromisso do Palácio
do Planalto — e do Governo anterior que cumpriu esses compromissos —, porque é um acerto
de um dispositivo constitucional que faz parte da lei que criou o Estado de Tocantins, a mesma
lei que criou o Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Portanto, no momento certo,
pretendo discutir.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há uma proposta do Deputado
Carlito Merss de se fazer votação em globo. Mas o Deputado Pauderney Avelino, do PFL, não
concordou e solicitou a votação destaque por destaque. Há uma praxe na Comissão de que ...

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 - Quero transmitir o meu entendimento, que não é

diferente do Deputado Pauderney Avelino: que discutimos e votemos cada destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, não havendo consenso,

faremos a votação destaque por destaque.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Sr. Presidente, os 240 destaques?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como?
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Os 240 destaques?
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a retirada de 5 destaques de minha autoria. Destaques

nºs 26, 27, 32, 34 e 35.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, peço a V.Exa. que

repita, por favor.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Por gentileza, são os Destaques nºs 26, 27, 32,

34 e 35. Peço a V.Exa. a retirada desses destaques para facilitar nossos trabalhos.
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O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, o Deputado Carlito Merss, visando
simplificar o processo de votação, propôs a votação em globo. Os Deputados Pauderney Avelino
e Anivaldo Vale manifestaram-se discordantes.

Deveríamos buscar algum grau de consenso e identificarmos os destaques que os
Parlamentares presentes julgam importantes ser submetidos a voto, separadamente, e votar o
resto em globo, de acordo com o parecer do Relator. Não faz sentido votarmos um a um dos 240
destaques. Realmente, não é produtivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se levarmos um minuto para cada
um, serão 240 minutos, ou seja, 4 horas.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - E não será um minuto por destaque, Sr.
Presidente, já sabemos como é esse  processo.

Portanto, Sr. Presidente, é de bom senso que identifiquemos os destaques que mereçam
ser discutidos, do ponto de vista político, e votados separadamente. Quanto aos demais, que
sigam a proposta do Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - No mesmo sentido, Sr. Presidente, sugiro que

apenas os destaques solicitados pelos autores sejam apreciados. Os demais deverão ser
apreciados em bloco.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As propostas apresentadas pelos
Deputados Jorge Bittar e Cezar Silvestri são pertinentes e racionais.

Chamaremos os autores dos destaques, que declinarão “sim” ou “não”, quanto à
manutenção do destaque.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Pela ordem, Sr. Presidente, para um
esclarecimento.

Pergunto ao autor se os destaques que apresentei hoje foram colhidos ou se estão
nesses avulsos, incorporados ao relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Deputado, àqueles não foram apresentados

os destaques. Na verdade, o acordo de Lideranças foi incluído no adendo, refere-se à Justiça
Eleitoral.

Mas, Sr. Presidente, até para colaborar com a solução, embora eu seja suspeito, no
caso, porque estou dando o parecer e, evidentemente, não deixei muita gente feliz a respeito, é o
seguinte: temos, nesses 248 destaques, número expressivo, talvez mais da metade, referente ao
anexo de metas, que colocamos no relatório. Existe entendimento consolidado nesta Comissão
de que não temos como fazer o anexo de metas na LDO, neste ano, em função de não termos
ainda aprovado o plano plurianual de investimentos para o próximo quadriênio.

A Comissão poderá, na próxima ocasião, firmar entendimento de que essas emendas
têm que ser consideradas prejudicadas e não rejeitadas, porque não há como fazer o anexo de
metas. As metas da LDO têm que ser compatíveis com o PPA, conforme está na Constituição.
Como não existe PPA, não há como aferir essa compatibilidade. Então, seria razoável se
tirássemos desse rol de 248 destaques todos aqueles que se referem à inclusão de metas no
anexo, que não existirá. Evidentemente, ficará muito mais simples atender o que propôs o
Deputado Jorge Bittar, que é tentar afunilar nos destaques que sobrarem, após esse
procedimento.

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, procurando colaborar com o

andamento dos trabalhos desta Comissão, já que nós, do Colégio de Líderes, chegamos a um
consenso sobre as questões do CADIN, da Previdência, e dos ativos e ociosos da União, peço a
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retirada dos Destaques nºs 215, 216 e 217, os demais permanecem, para serem discutidos no
momento certo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Chamarei por ordem alfabética os
autores dos destaques. Os que não estiverem presentes não serão considerados para votação.

Deputado André Luiz. (Pausa.) Ausente.
Prejudicados os destaques.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Sr. Presidente, gostaria de sugerir a V.Exa.,

novamente, para que os Deputados presentes, que tiverem interesse em seus destaques, que
solicitem, pois agilizaríamos muito mais os trabalhos do que se tivermos que ler os 255. Não sei
se o Regimento permite isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É mais prático fazer a chamada
nominal porque a ausência é notável.

O Deputado Anivaldo Vale seria o seguinte, mas já reti rou e manteve os outros.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Retirei os Destaques de nºs 217 e 216, 215 e

mantenho os demais.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado, diga

quais os destaque que mantém.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Todos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Todos.
Deputado Eduardo Cunha.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Presente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já retirou?
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Retirei e vou retirar mais um agora, o Destaque

nº 28.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. mantém os demais?
O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - Os demais eu mantenho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.)

Ausente.
Prejudicados os destaques.
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Ausente.
Prejudicados os destaques.
Senador Geraldo Mesquita Júnior. Mantém? É só um destaque?
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Mantenho o destaque, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mantém o destaque.
Senador Jonas Pinheiro.
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Eu.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mantém os destaques?
O SENADOR JONAS PINHEIRO - Mantenho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Borba. (Pausa.)

Ausente.
Prejudicados os destaques.
Deputado José Priante.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE  - Sr. Presidente, tenho 2 destaques e sustento-os.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Rocha. (Pausa.)

Ausente.
Prejudicados os destaques.
Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Vou manter todos os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mantém os destaques.
Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) Ausente.
Prejudicados os destaques.
Senador Leomar Quintanilha.
O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA  - Sr. Presidente, para economia processual,

abro mão dos Destaques nºs 101, 102, 103, 105 e do nº 100, porque tem o mesmo propósito
que o de nº 104, que mantenho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Leonardo Mattos.
(Pausa.) Ausente. Prejudicado os destaques.

 Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.) Ausente. Deputado Paes Landim. (Pausa.) Ausente.
Deputado Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Mantenho, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)  - Mantém os destaques. Deputado

Pedro Chaves. (Pausa.) Ausente. Prejudicado.
 Deputado Pedro Novais retira os 2 destaques. Deputada Professora Raquel Teixeira.

(Pausa.) Ausente. Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, vou manter os meus destaques.

Retiro os Destaques de nºs 71 e 72, porque já foram atendidos pelo Relator.  Os demais eu
mantenho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Rogério Teófilo. (Pausa.)
Ausente. Deputado Virgílio Guimarães. (Pausa.) Ausente.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)  - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, acabei de

chegar e quero dizer que mantenho o meu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, na hora da

chamada V.Exa. não estava presente.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Mas V.Exa. me chamou

quando estava chegando.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se o Plenário concordar. Em

votação no...
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Podia encerrar com a professora a chamada e

não se abre mais exceções.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está atendida a Deputada.
A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, Destaque

nº 155... Deputado Anivaldo Vale, V.Exa. tem muitos destaques.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Não é muito, Sr. Presidente. É pouco.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em vez de discutir de um a um...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Um a um, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Preferiria que encaminhasse

todos de uma vez.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Como? Não ouvi, Sr. Presidente. Peço para

discutir um a um.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, Destaque nº 155. O recurso,

segundo o seguinte artigo. “Na execução de orçamento de investimento da União, com exercício
em 2004, Grupo de Natureza de Despesa — GND-4, deverão ser liberados, obrigatoriamente,
com prioridade, todos os recursos relativos a dotações decorrentes de emendas parlamentares
individuais e de bancadas.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Anivaldo Vale.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

31

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Destaque nº 155 objetiva corrigir, de certa forma, uma injustiça, uma distorção que frusta os
Parlamentares desta Casa. Queremos que as despesas de natureza de emendas parlamentares
e de bancadas sejam colocadas com o código justamente para propiciar ao Parlamentar
acompanhar por meio da execução orçamentária do Governo Federal o processo de liberação ou
de empenho dessas despesas.

Lamentavelmente, os Parlamentares, ao longo do tempo, têm extrema dificuldade de
acompanhar a execução orçamentária e até as emendas de sua autoria. Estamos propondo esse
registro como forma de reparar um erro que compromete o Poder Legislativo.

Gostaria de merecer a atenção do Relator porque este assunto reputo de extrema
importância. Então, a par desse processo, submeto a emenda à consideração do Relator e
espero que S.Exa. reveja esse posicionamento de rejeição de nossa emenda.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, conversei com o nobre Relator e

decidi retirar todas as minhas emendas e manter o Destaque nº 137. O número da Emenda é
1.876, que trata dos recursos destinados à irrigação nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste e ao
semi-árido. Repito: Destaque nº 137 e Emenda nº 1.876.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quando o chamarmos V.Exa.
poderá passar a informação.

Concedo a palavra ao Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, na verdade, estava

confabulando com o nobre Deputado Júlio. Quero ponderar que podemos estabelecer um
método para isso. Há cerca de 100 emendas para estabelecer metas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Se houver entendimento diferente, se formos incluir alguma meta, então,
talvez, tenhamos que rever o parecer de 900 emendas que foram rejeitadas por
incompatibilidade com o PPA. Seria razoável rejeitarmos todas essas emendas. Apelo para a
Comissão, pois do jeito que se está procedendo nesta reunião vamos ficar num jogo de
paciência. Todas as emendas que me forem apresentadas eu vou rejeitá-las, a menos que
façamos uma seleção e por acordo votemos na Comissão. É muito razoável ou então vamos
votar cada uma, rejeitando ou aprovando todas, conforme a disposição do Plenário,
evidentemente.

Não tenho mais visão de conjunto nem como fazer avaliação exata do que estamos
aprovando. Vamos ter de elaborar duas LDOs.

Sr. Presidente, podemos estabelecer um método para realizar o debate e selecionar o que
é essencial. Não há como aceitar as emendas que propõem a inclusão de metas. Trata-se de
impossibilidade técnica. Se não tivermos de acordo nesse ponto, teremos de votar, mas não vou
concordar com isso.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, com todo respeito ao
esclarecimento prestado pelo Relator, o meu destaque não se refere a metas e, sim, a despesas
de investimentos. Não quero levar para o caminho das metas. Propusemos a identificação de
cada Deputado e Senador para lhes propiciar — a atitude respeita o processo legislativo — o
acompanhamento da execução orçamentária dessas despesas. Não tratei de metas. Parece que
está havendo má interpretação ou confusão na interpretação da emenda.

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

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, o apelo do Relator,

Deputado Paulo Bernardo, refere-se a um procedimento de votação, que obviamente desejamos
fazê-lo. Podemos até concordar com isso, suspendermos a sessão por alguns minutos e
elencarmos o que entendemos ser importante. Por exemplo, elaborei 8 destaques. Seria
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fundamental que o Plenário da Comissão conhecesse o conteúdo da emenda, que mencionei
pela manhã, relacionada à saúde. Esse assunto não é de interesse apenas do PFL, mas de
todos os Estados brasileiros, de toda a população do Brasil.

Outro destaque que apresentei dispõe de uma emenda constituída pelo Deputado Sérgio
Miranda, talvez no intuito de preservar o Governo, porque S.Exa. compõe a base da atual
administração. A matéria diz respeito ao aumento do ganho real do salário mínimo.

O outro destaque que elaborei coincide com a emenda do Deputado Fábio Souto e com 2
emendas do Deputado Jorge Bittar, futuro Relator do Orçamento. O Deputado Jorge Bittar, na
Lei Orçamentária de 2003, apresentou as mesmas emendas do Deputado Fábio Souto. Vou
citá-las: propõe a expansão de 5% na capacidade de geração e transmissão de energia elétrica
em 2004 e busca a estimativa da complementação para o FUNDEF, com base na diferença
positiva entre valor mínimo nacional, resultante do cociente entre a receita total prevista do
Fundo e a matrícula total do ensino fundamental do ano anterior, acrescida das novas
matrículas”. Repito, essa proposta é igual à exposta pelo Deputado Jorge Bittar.

Sem contar com a CIDE, assunto que precisamos discutir, entre as matérias
importantes — se não fossem fundamentais não seriam destacadas —, vamos elencar as
prioridades. O Deputado Anivaldo Vale também deve ter preferência por determinadas emendas
entre as que considera importantes. Entendo que o Presidente da Comissão deseja acelerar o
processo de votação. Não pretendemos impedir o curso dos trabalhos utilizando a obstrução.
Estamos aqui para cumprir missão da maior importância para o País. Sei que o Deputado
Paulo Bernardo, Relator da matéria, também pode acrescer algumas dessas emendas para que
possamos fazer uma votação mais célere.

Portanto, sugiro que, se o Deputado Anivaldo Vale, Líder do PSDB, e os outros Líderes
concordarem, adotemos esse procedimento, proposto pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram apresentadas várias
propostas.

(Não identificado) - Procedimento de suspender a sessão e discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator solicitou que fosse

colocado à deliberação do Plenário se haverá ou não anexo de metas. Se o Plenário concordar
que haverá, o procedimento será um; se disser que não, o critério será outro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, quero fazer uma sugestão.
Ponderei com o Líder da nossa bancada, Deputado José Borba, sobre a possibilidade de

suspendermos a reunião por alguns minutos e cada partido reunir os destaques dos
Parlamentares sob as suas lideranças, para tentar, no universo de cada destaque apresentado
por partido, afunilar e, aí, tentar, de alguma forma, reduzir os destaques segundo o critério de
prioridade dos destaques apresentados pelos representantes dos diversos partidos. Talvez dessa
forma diminuíssemos o número de destaques.

Então, essa sugestão fica estendida como a do nosso partido, o PMDB, para tentarmos
de alguma maneira avançar nessa discussão, reduzindo os destaques talvez.

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 - Reforço o que disseram os Deputados Pauderney

Avelino e José Priante. Estamos prontos para suspender a sessão e discutir, mesmo porque a
questão do anexo de metas foi debatida no Colégio de Líderes e não apresentamos, em respeito
ao acordo feito, nenhuma emenda de metas. A proposição dos Deputados Pauderney Avelino e
José Priante é oportuna. Concordo com a sugestão em nome do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A questão do anexo de metas, como
acabou de dizer o Deputado Anivaldo Vale, foi discutida no Colégio de Líderes. Explicou-se a
impossibilidade da existência desse anexo porque ainda não há o PPA.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Retirei minhas emendas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria é pacífica, no entanto a

exclusão, com deliberação do Plenário, do anexo de metas facilita porque há queda muito
grande no número de destaques. Por isso, vou submeter ao Plenário se mantemos ou não o
anexo de metas, para que o Relator tenha uma orientação.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, em respeito ao acordo, retirei
nossas emendas de metas, porque não há anexo de metas. Então, se o anexo de metas voltar,
vou querer um tempo para colocar minhas emendas novamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale, a
ponderação não é em relação ao que V.Exa. colocou aqui antes — sabemos da sua
compreensão no caso — , mas porque alguns não retiraram as emendas.

Então, vamos votar agora a retirada ou não do plano de metas, quer dizer, a
prejudicialidade dos destaques que se referem ao anexo de metas. O Plenário vai dizer se está
ou não prejudicado o destaque que faz referência ao anexo de metas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Lamento até não retirar porque não tenho
nenhuma. As minhas já retirei em respeito ao acordo feito no Colégio de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. fez muito bem.
Em votação.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - No encaminhamento da discussão da LDO,

posicionei-me inclusive elogiando o  trabalho do nobre Relator Paulo Bernardo, mas fiz registrar
no meu pronunciamento que não concordava com a exclusão do anexo de metas. Entendo que,
por não haver PPA, se pudéssemos emendar a LDO com os planos de metas que estamos
propondo, não prejudicaria o  PPA. Uma coisa não inviabilizaria a outra. Bastaria admitir-se no
PPA que as emendas apresentadas poderiam fazer já parte do próprio PPA. Daí porque registrei.

Agora, em respeito ao acordado no Colégio de Líderes, votei, ressalvados os  destaques, e
conversando com o Relator retirei os meus destaques de metas, inclusive algumas outros que
não dizem respeito a metas. Mas quero aqui deixar registrado que, mesmo votando, espero que
não se faça nos anos vindouros, nos exercícios vindouros, uma espécie de procedimento
rotineiro nesta Comissão,  em não aceitar-se, em função de não haver plano de metas em início
de um mandato  presidencial, a LDO ser enviada sem o plano de metas.

Acho isso prejudicial, principalmente para a política de descentralização das regiões.
Precisamos incentivar políticas que desenvolvam as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste do
País. E só através de uma LDO haveremos de atingir esse objetivo. Daí porque faço questão de
deixar registrado esse meu posicionamento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA  - Sr. Presidente,  pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Orientando a votação. Com a

palavra o Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, ontem apresentamos 7 destaques.

Observando e aguardando passo a passo, até por algumas avaliações que pude fazer com o
Relator, entendemos e achamos por bem retirar das 7 6 e manter o Destaque nº 420, que visa a
preservação dos futuros contingenciamentos com referência à CIDE e ao Fundo de Área de
Tecnologia e Pesquisa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, repita o número
do destaque, porque não existe Destaque 420.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Aliás, 168. E sugerir inclusive para o nosso Relator
— quero crer que atenda e seja a vontade de todos os  Líderes — ficou um pouco, quando da
nossa reunião de líderes, aberta uma expectativa de fazer um estudo para contemplarmos um
percentual da CIDE para o seu verdadeiro destino, para o que foi votada. Isso ainda não
aconteceu.
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Pediria ao nosso Relator, Deputado Paulo, que levasse seriamente em consideração, até
para garantir a tranqüilidade dos trabalhos de agora e do futuro — temos muitas tarefas a
desenvolver juntos — , para não ficar o sentimento de que esse segmento ficou lesado, porque o
objetivo principal da CIDE não está sendo atendido e muito menos cumprido.

Entendo que os Líderes todos ficariam bem felizes com a apresentação de uma emenda
de Relator dando não como base o exercício atual,  mas do exercício anterior e acrescermos um
percentual. Aí sim acho que teríamos tranqüilidade para darmos seqüência aos trabalhos, à
votação e reconquistarmos a confiança da Casa. Acredito, nosso Relator, que desta forma a
tranqüilidade vai nos propiciar outros avanços que têm por vir. Desta forma, pedimos
encarecidamente que seja  destinado um recurso, um percentual a combinar junto com os
nosso Líderes, mas não deixar aberto da forma que aqui está posto, inclusive pela reunião de
Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Anotada a sugestão de V.Exa.,
passaremos agora à votação.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Presidente, pela ordem. Gostaria de encaminhar
em nome da bancada do  PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Queria, antes de mais nada, deixar bem claro

que a nossa emenda e o nosso destaque não dizem respeito a plano de metas, mesmo porque o
anexo de metas foi objeto de uma discussão no Colégio de Líderes. A par dessa discussão,
respeitando essa discussão, retirei todas as emendas de metas. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é que o que estamos propondo através do destaque da Emenda nº 54 e
do Destaque nº 155 diz respeito justamente à despesa de investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale, não
estamos votando ainda os destaques de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Qual vamos votar, então, Sr. Presidente? A
retirada?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A proposta de retirada do anexo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Desculpe-me, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Deputados que concordarem

que todos os destaques apresentados referentes à criação do anexo de metas e prioridades
estejam prejudicados permaneçam como estão.

Em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contra dos Deputados Pauderney Avelino, Claudio Cajado...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Contra o voto do PFL, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... Ricardo Barros e Anivaldo Vale.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordarem permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, gostaria de deixar

registrado que o voto não é do Deputado Pauderney Avelino, mas sim do  PFL.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - E também do  PSDB,  Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lamentavelmente, nobre Deputado

Pauderney, não há voto de partido, de liderança. Há voto individual, pessoal.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, todos os destaques que se

referem ao anexo de metas estão prejudicados.
Voltamos ao Destaque nº 155, do Deputado Anivaldo Vale.
Já foi feito o encaminhamento. Falta o parecer do Relator.
Com a palavra  o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, há uma proposta
encaminhada pelo Relator, atendida por mim, pelo Deputado Anivaldo Vale e pelo Deputado
José Priante, para que suspendêssemos por alguns minutos a sessão para conversarmos com
V.Exa., com o Relator da matéria e com os demais Líderes, para que pudéssemos elencar.
Senão, vamos ter que votar um por um os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A proposta do Deputado Pauderney
é pertinente, assim como a do Deputado Priante. Vamos suspender a sessão por alguns
minutos, mas os Líderes vão encaminhar à Mesa, por escrito, os destaques que serão objeto...

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE  -  Sr. Presidente,  gostaria, para efeito  de uma
melhor praticidade, que a Mesa pudesse fornecer às lideranças os destaques dos respectivos
Parlamentares que pertençam aos diversos partidos. Evidentemente, os destaques selecionados
dos Parlamentes presentes, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Naturalmente será, tanto quanto
possível, examinada a possibilidade de tirar do partido, mas é difícil pelo número. Então, os
Líderes vão se reunir, vão anotar os destaques e encaminhar à Mesa, dando preferência
naturalmente aos destaques de seus partidos.

A sessão está suspensa por 10 minutos.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está reaberta a Sessão Ordinária nº
10 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação
das Pautas nºs 15, 16 e 17.

Conforme acordo realizado pelas Lideranças, serão votados os Destaques nºs 33, 158,
159, 104, 166, 168, que se refere ao mesmo assunto e dá nova redação à CIDE, e 38.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, conversei com o Relator e com o

Deputado Pauderney Avelino e decidi retirar todas as emendas, antes de a exclusão do plano de
metas ter sido votada. Tenho aqui 8 emendas que não são de plano de metas, mas priorizei
uma apenas. Ao conversar com o Sr. Relator percebi que o Destaque nº 137, Emenda nº 1.876,
diz respeito ao art. 42 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição. Ela já existe.
Estou solicitando que continue na LDO para assegurarmos recursos já garantidos pela
Constituição.

O Deputado João Grandão me informou que aprovamos, em primeiro turno, a PEC 254,
que altera a prorrogação de 15 anos, que terminaria este ano, segundo o artigo das Disposições
Transitórias da Constituição, para 25 anos. O site da Câmara dos Deputados indica que foi
retirado de pauta, está aqui em minhas mãos, apesar de o Deputado João Grandão me afirmar
que foi votado em primeiro turno.

Faço este apelo para o Relator e para a Comissão — se já foi votado, se já está em
trâmite para ser concluída a votação — para incluí-la na LDO, o que é, no meu modo de ver,
uma necessidade, pois vai beneficiar as Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Espero que o Relator e os companheiros da Comissão aquiesçam, porque não tem
absolutamente nenhum prejuízo, não se está colocando matéria nova, ela já existe. Em
conversa anterior com o Relator, S.Exa. havia aquiescido, e a assessoria, concordado. Vejo que
o Relator tem intenção de absorver, mas diante do acordo de priorizar apenas 3 emendas dos
partidos — PFL, PSDB e PMDB — faço este apelo para que o aprovemos. Não há absolutamente
nenhum problema.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Grandão.
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O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, tivemos alguns cuidados em
relação a esta matéria. Fiz seu histórico e vi que foi apreciada no ano passado e assinada pelos
ex-Deputados Wellington Dias, hoje Governador do Piauí, Avenzoar Arruda, Manoel Vitorio e
por mim . Nós 2 somos do Centro-Oeste e os 2 do Nordeste.

Minha preocupação é em relação ao art. 42 da  Constituição, que diz que o prazo seria
de 15 anos para irrigação do Centro-Oeste e Nordeste, que, segundo o artigo, terminaria este
ano.  Esta matéria foi apreciada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado
Federal.  Tínhamos outras emendas, evidentemente, mas como naquele momento não éramos
Governo o Senado as recusou e as enviou à Câmara dos Deputados. Por orientação do Governo,
tivemos o cuidado de aprovar exatamente a redação do caput do artigo alterando o prazo de 15
anos para 25 anos.

Acabei de consultar o Presidente da Comissão de Agricultura, Deputado Waldemir
Moka, também do Centro-Oeste, que estava conduzindo a discussão no plenário em nome do
PMDB. S.Exa. confirmou isso e telefonou para outros parlamentares. Conversei com o
Deputado Professor Luizinho era o responsável no plenário naquele momento. Nós  estávamos
conduzindo a votação sob responsabilidade do Plenário.

Sr. Presidente, essa matéria é constitucional. Portanto, não há nenhum problema em
relação a essa questão. Ela já tem pressuposto, já há inclusive previsão de fundos para isso. Na
nossa avaliação, não há necessidade de colocar na LDO. É uma precaução. Sou pelo princípio
da precaução, evidentemente. Mas, nesse aspecto, o Relator pode ficar à vontade, porque é
matéria constitucional e  tenho plena convicção de que ela foi votada no Plenário desta Casa.

Essa a informação que gostaria de passar.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero apenas reiterar a

solicitação do Deputado Claudio Cajado. Entendemos ser importante para essas 2 regiões do
País — e já havia sido aquiescido pelo nobre Relator, Deputado Paulo Bernardo. Portanto, o que
abunda não prejudica, é importante que façamos constar, já que o nobre Relator também
concorda com isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, o que foi relatado pelo

Deputado Claudio Cajado é verdadeiro. S.Exa. defendeu com bastante ênfase essa questão da
irrigação, e manifestei minha posição de que no mérito não tinha nada contra, até porque há 15
anos se procede dessa forma — e até considerando o que o Deputado João Grandão disse. Já
aprovamos uma emenda constitucional em primeiro turno, que terá a mesma redação, vai-se
repetir por mais 10 anos — passa para 25 anos. Posteriormente, o PFL, o PSDB, o PMDB e
outros partidos reuniram-se à parte e trouxeram uma proposta de acordo, na qual não estava
incluído esse ponto. Foi só por isso que não colocamos.

(Intervenção inaudível.)
(Não identificado) - Sr. Presidente, mas ainda está em tempo. Não houve a votação.
(Não identificado) - ... Nordeste. Eu não voto a favor disso.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Então, se houver...
(Não identificado) - A dificuldade é aplicar recursos...
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - ... acordo geral com os Líderes...
(Não identificado) - Sr. Presidente, o PP é a favor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, o PMDB retira os destaques e

mantém o acordo.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, acho que V.Exa. deveria

colocar em votação a proposta do Deputado Claudio Cajado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, vai ampliar o acordo?
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, se for para incluir mais um, aí
teremos de abrir discussão outra vez.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, esse destaque já havia sido
recebido pelo Relator da matéria. Então, isso não vai prejudicar em absolutamente nada o
acordo que  fizemos. Ele já havia sido recepcionado pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, se for para entrar  mais uma...

Estou tentando inserir essa emenda desde o início — que é o destaque do Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame, que diz respeito justamente às prioridades, para o contingenciamento
não alcançar as agências reguladoras. Esse assunto está até trazendo aborrecimento para o
Deputado. O acordo sobre a CIDE foi pleiteado pelo PMDB, PSDB e PFL, e havia o
entendimento de votarmos apenas esse imposto e negociarmos os outros. Agora, se for para
entrar mais uma, acho que deveríamos incluir  também o Destaque nº 218 da Emenda nº 26,
de autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, esta Casa tem tradição de

estabelecer acordos, encaminhamentos e cumpri-los. Conforme o Líder do PMDB já se
manifestou, estamos retirando todos os destaques não porque sejam menos importantes do que
as emendas que estão causando aborrecimento aqui ou acolá — segundo entendimento de
determinado Parlamentar. Mas, se não fecharmos a questão, especificamente quanto ao que
definimos na reunião com os partidos e que foi apresentado ao Relator, o PMDB será o primeiro
a se retirar desse acordo. Portanto, ou definimos isso, e cada partido assume sua
responsabilidade, ou então não há acordo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Quero informar à Comissão que  tinha

apresentado a retirada de todos os meus destaques, inclusive os que não se referiam ao plano
de metas, e o Relator tinha aquiescido — na 137, apenas. Ou seja, quando  nos reunimos... Foi
uma negociação minha com o Relator. Anteriormente, S.Exa. havia aceito vários. Então,
quando nos reunimos, por solicitação do Deputado Pauderney Avelino, aquiescido pela
Comissão, para que os partidos pudessem apresentar as emendas, isso entrou no bojo. Mas ela
já tinha sido apresentada previamente, inclusive a Assessoria já tinha estudado. Acho que
estamos fazendo um campo de batalha, porque isso já está na Constituição, já votamos em
primeiro turno.

O site oficial da Câmara informa que foi retirado de pauta — é atual. O Deputado João
Grandão está nos informando que já foi votado em primeiro turno. Realmente não me recordo,
mas o site oficial da Câmara informa que não foi. Então, acho que isso não prejudica em nada.
Pelo contrário. Todos os anos isso ocorre na LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, peço a palavra para fazer um

encaminhamento pela bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Carlito

Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, gostaria de dar uma sugestão ao

Deputado Claudio Cajado. Como coordenador do PT, comprometo-me a conversar, amanhã



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

38

mesmo, com o Deputado João Paulo Cunha sobre a possibilidade de incluirmos, já na semana
que vem, essa PEC, para que possamos resolver isso.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Então, se houver o compromisso de
pelo menos incluirmos na convocação extraordinária e assegurarmos... Isso é um benefício para
o Nordeste.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Amanhã de manhã, então?
(Não identificado) - A convocação já foi definida. Não vai entrar na convocação.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se não for incluído, então será no mês de

agosto.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Em agosto, se não for possível incluir.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pergunto: que prejuízo traz à Comissão

aceitarmos isso na LDO?
(Não identificado) - Retrocede a negociação.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não retrocede, porque o Relator já tinha aceito.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Na primeira sessão, Deputado Claudio Cajado.
(Não identificado) - O prejuízo é atropelarmos um acordo feito.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o Destaque nº 118, da Deputada

Professora Raquel Teixeira, foi acatado parcialmente pelo Relator — ele  consta da relação. Mas,
mantido o acordo, o PSDB retira esse e todos os demais. A Deputada Professora Raquel Teixeira
quer registrar que lamenta o não acatamento de seu destaque.

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator,
sou uma pessoa que cumpre acordos. Se o meu partido fez esse acordo, então retiro o Destaque
nº 118. Mas eu não vou dormir em paz se não lamentar profundamente. Quero que os nobres
colegas saibam do que se trata.

Havia um destaque para que as áreas Educação, Cultura e Desporto fossem preservadas
do contingenciamento. O Relator aceitou parcialmente, preservando a área Educação, mas
submetendo os setores Cultura e Desporto ao contingenciamento.

Hoje, um dos maiores desafios deste Governo é a questão da segurança e da juventude.
Setenta por cento da criminalidade entre jovens de 15 a 20 anos ocorre nos finais de semana
porque os eles não dispõem de quadras de esporte, de projeto cultural, não têm o que fazer, e a
ociosidade leva ao crime organizado.

Os orçamentos da Cultura e do Desporto juntos resultam em 700 milhões de reais. É
menos de 0,07% de um orçamento de 1 bilhão. Lamento profundamente, como educadora, que
a oportunidade de efetivação projetos culturais e desportivos para os nossos jovens seja adiada,
jogando-os na marginalidade, na criminalidade, no crime organizado e nas drogas. Não posso
deixar de registrar minha insatisfação com o contingenciamento de uma parte ridícula do
Orçamento, que significa a salvação para muitos jovens, futuro deste País.

Como último dado, cito censo do IBGE divulgado há 20 dias. O Brasil possui  34
milhões de jovens entre 15 e 24 anos, o que significa 20% da população. E, considerando esse
mesmo universo, o índice de morte violenta decorrente das drogas e do crime organizado é de
40%. Então, não posso deixar de lamentar que apenas 0,07% tenha sido impedido de ser
alocado em programas que salvariam muitos jovens das drogas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sérgio

Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, os partidos se reuniram e

estabeleceram um acordo. Naquele instante, ficou explicitado que o compromisso era com
aquelas 3 proposições, uma delas do PFL — 5, porque uma se desdobrava em 2.
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(Não identificado) - Seis.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Vejam bem. Os temas eram: a CIDE, a questão

dos militares e a questão de Tocantins. Esse foi o objeto do acordo.
(Não identificado) - Há mais, Senador.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Pelos 3 partidos. Se esse acordo não prevalecer,

haverá sempre a expectativa de companheiros que também tenham propostas apresentadas e
que julguem que essas propostas devam ser acatadas — tinham a palavra do Relator, do
Presidente, tinham a promessa de que seriam atendidos, enfim, os argumentos são muitos.
Acho que já estaríamos avançando bastante se aprovássemos os 5 ou 6 destaques, enfim, essas
3 matérias que foram objeto desse entendimento. Portanto, nossa posição é pela manutenção
do acordo e para que se vote dessa forma, pelo menos na Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o  Deputado Jorge
Bittar.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, interrompemos a sessão, ficamos
durante muitos minutos construindo um acordo, não podemos agora levantar outras questões.
Veja bem, são mais de 22h30min. Alguns pontos precisam ser apreciados, frutos do nosso
entendimento. Faço um apelo a V.Exa. no sentido de apreciarmos os termos do acordo
elaborado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Sérgio
Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a partir
do reconhecimento desses destaques, inclusive impedindo o contingenciamento dos recursos
das Forças Armadas e outros, gostaria de lembrá-los  de que o título do anexo tem de ser
alterado para não perder sua consistência técnica. As despesas que não serão objeto da
limitação de empenho serão constituídas de 2 itens: as despesas que constituem obrigação
constitucional ou legal e as demais despesas ressalvadas. Essas que foram objeto do acordo são
as demais despesas ressalvadas. Se não aprovarmos isso, perde-se a consistência técnica,
porque aquilo que foi aprovado não são despesas de obrigação constitucional ou legal. A
Assessoria fez questão de mencionar isso para dar consistência técnica.

Segundo aspecto. Sinceramente, estamos aqui há tanto tempo, nunca tivemos um
Relator tão aberto para ouvir sugestões. Feito o acordo, é bater o martelo e irmos para a
votação. O Relator acatou questões importantes. Então,  essa é a sugestão que dou ao
Deputado Paulo Bernardo. É o acordo e ponto final.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, vou retirar o destaque porque

houve o compromisso do meu partido e de outros de podermos apresentar no plenário quando
da votação da LDO. Então, não quero ser empecilho. (Palmas.) Entendi que já tinha sido
aquiescido antes, por isso insisti. Mas não quero absolutamente constranger quem quer que
seja. Pelo contrário. Faço questão de ressalvar a atenção e de avalizar as palavras do Deputado
Sérgio Miranda em relação ao Relator. Efetivamente, foi um excelente trabalho, e dos melhores,
que esta Comissão já fez.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Passaremos a discutir os destaques
constantes do acordo.

Destaque nº 33, do Deputado Eduardo Costa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, sugiro que possa ser votado em

bloco o acordo, dispensado encaminhamento e discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esta matéria tem de ser deliberada

pelo Plenário. O Deputado José Priante propõe a votação do destaque do acordo.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Relator precisa ler o texto da
CIDE, porque não é destaque a ser atendido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será lido o texto. Primeiro vou
submeter à votação global ou não, quando for feita votação global será lido o texto de cada
acordo do destaque.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem de acordo com a votação em bloco permaneçam como

estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que forem de acordo com a votação em bloco permaneçam como

estão. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Paulo Bernardo, para fazer a leitura dos

destaques, objeto de votação.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, os pontos acordados são os

seguintes. A redação da CIDE será a seguinte: Dos recursos oriundos da Contribuição de
Intervenção de Domínio Econômico — CIDE, instituída pela Lei nº 10.336, de 19 de dezembro
de 2001, serão destinados no mínimo 30% para programas de investimentos na infra-estrutura
de transportes, que abrangerá infra-estrutura aquaviária, ferroviária, portuária, rodoviária e
multimodal de responsabilidade da União, inclusive nos seus componentes delegados a
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios.

Este foi o texto do acordo.
O Destaque nº 33 inclui o parágrafo único no art. 34: Fica autorizada a inclusão na lei

orçamentária de recursos para contrapartida de Estados e Municípios a empréstimos e
financiamentos externos quando a União for avalista da operação.

Destaque nº 38 inclui o § 2º no art. 11: A reserva de contingência para aplicação do
produto dos recolhimentos do encargo, de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de
outubro de 1969, na forma estabelecida pelo art. 3º da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de
1988, não poderá ser superior a 20% da previsão  de arrecadação do referido encargo.

O Destaque nº 104, diz respeito à dívida de Tocantins. Inclua-se o seguinte item ao
texto: Promoção de desenvolvimento do Estado do Tocantins, recurso sob supervisão do
Ministério da Fazenda, Constituição Federal, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
art. 13, § 6º.

A redação dos Destaques nºs 158 e 159. A citação das atividades elencadas abaixo visa
atendimento do disposto no inciso I, do art. 100, do projeto de LDO, de 2004: 46, alimentação
de pessoal; 47, atendimento médico-hospitalar, fator custo; 48,  manutenção dos serviços
médico-hospitalares do Hospital das Forças Armadas; 49 - manutenção dos serviços médico-
hospitalares e odontológicos a cargo da Aeronáutica; 50, manutenção dos serviços médico-
hospitalares e odontológicos a cargo do Exército; 51, manutenção dos serviços médico-
hospitalares  a cargo da Marinha; 52, manutenção e suprimento de fardamento; 53, ensino
preparatório para  formação de oficiais; 54, ensino fundamental nos Colégios Militares; 55,
ensino médio nos Colégios Militares; 56, ensino fundamental na Fundação Osório; 57, ensino
médio na Fundação Osório e no 159 - inclusão de incisos do § 1º do art. 67.

O inciso III, despesas com ações nos fundos que interessam à Defesa Nacional;  inciso
IV, despesas financiadas por fundos oriundos de operações de crédito.

Sr. Presidente, lembramos que, em função desses 2 destaques, como defendeu o
Deputado Sérgio Miranda, o anexo IV passa a ser denominado: Despesas que irão ser objeto de
limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101/ 2000,
constituído dos seguintes itens:
1) Despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da União.
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2) Demais despesas ressalvadas.
Sr. Presidente, este é o acordo feito pelos Líderes na reunião, na sala da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos colocar em votação global os

seguintes destaques: Destaques nºs 33, 38, 104, 158 e 159.
Com nova redação: O destaques nºs 74, 66 e 168.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Haverá ainda algumas votações. Há 2 destaques com parecer contrário, mas são acordos

para ser discutidos.
Destaque nº 68, de autoria do Deputado Ricardo Barros, que altera a projeção do PIB

real  estimado para os seguintes anos: 2004, 6%; 2005, 6,5% e 2006, 7%.
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o destaque  se refere ao salário

mínimo. Há promessa do Presidente Lula de que, durante o seu mandato de 4 anos, dará
ganho de 100% ao salário mínimo.

Para zelar por esta promessa  e para que não corramos o risco de , ao término do
Governo, não se ter cumprido este acordo com os trabalhadores, já que é do Partido dos
Trabalhadores, fizemos uma conta; percebemos que neste ano o aumento real do salário
mínimo foi pouco mais de 3%, o menor dos últimos anos, mas para completar os 100% do
aumento,  cumulativamente, o Governo precisa acrescentar 25,5% no salário mínimo de 2004 e
seguidamente em 2005 e 2006.

Nossa emenda propõe  que a Lei Orçamentária já venha com acréscimo de 25,5% no
salário mínimo, para o ano que vem. Garantiremos assim a promessa do Presidente Lula:
aumentar, no seu mandato, em 100% o salário mínimo.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  - Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma
reflexão sobre isso. É importante verificarmos que desde o Plano Real, na transformação de
URV para o Real, houve um reajuste nominal de cerca de mais de 40%. Esse último reajuste
dado agora, de 20%, foi o maior desde o Plano Real. Claro que não foi ideal, sabemos disso,
inclusive a recuperação do País, com a nossa credibilidade sendo novamente reconhecida fora
do País e com a taxa de câmbio se modificando, se não fosse até hoje os interesses dos
exportadores, talvez já estivéssemos com o salário mínimo valendo 100 dólares.

Mas, não temos dúvida de que, inclusive com a presença do Deputado Jorge Bittar, que
será o Relator do Orçamento, faremos essa discussão com muita ponderação, seriedade e
responsabilidade, porque entendemos que a questão do salário mínimo é fundamental tendo
em vista que boa parte da população o recebe e que algumas pessoas nem isso recebem.

Poderemos fazer, com muita tranqüilidade, esse importante debate, no momento da
discussão do Orçamento para 2004, com a presença, repito, do Deputado Bittar, que, assim
como o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados, não fugirá dele.

Somos contra esse destaque, porque entendemos ser o melhor momento o da discussão
do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero dizer ao Deputado Carlito
Merss que foi uma concessão da Mesa, porque, com esses destaques, somente o autor e o
Relator podem se manifestar.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, agradeço sensibilizado o

esforço do nosso colega, Deputado Ricardo Barros, e a preocupação que demonstra com o
sucesso do Governo Lula. Essa questão do salário mínimo, com certeza, é um ponto vital para
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que o Governo seja bem sucedido. Todos sabemos do compromisso do Partido dos
Trabalhadores, do Governo e do próprio Presidente Lula com essa questão.

A exemplo do que aconteceu em anos anteriores, inclusive em 2002, preferimos
entender que no momento de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no final de junho,
temos grandes dificuldades para fazer uma projeção com maior exatidão, com uma precisão
necessária do comportamento da economia, dos juros, do PIB, da inflação, e, portanto,
consideramos mais prudente fazer essa discussão com o nobre Deputado Ricardo Barros. Com
certeza, o Congresso vai se mobilizar em torno disso na lei orçamentária.

Em função disso, mantemos a opção de rejeitar o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informo que anunciei o Destaque nº

68 e o autor, Deputado Ricardo Barros, encaminhou o Destaque nº 69.
Em votação, agora, o Destaque nº 69.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, para encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não cabe encaminhamento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela Liderança do PSDB, não pode?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de falar

sobre o processo. Não pode, pelo PSDB? É só para votar. Encaminhar, para a minha bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há encaminhamento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - E pela ordem, posso falar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pode falar, desde que seja pouco.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Presidente.
Queria apenas reforçar o entendimento do Deputado Ricardo Barros, mesmo porque,

coincidentemente, Deputado, fiz destaque, por intermédio do Destaque nº 165, que já
retiramos, mas gostaria de abordar sobre isso, porque diz respeito à proposta de emenda do
Deputado Sérgio Miranda, que entendia que deverá haver vontade política para recuperação do
salário mínimo e para o cumprimento da promessa de campanha de dobrar o salário mínimo.

Em razão disso, gostaria de me solidarizar com o Deputado Ricardo Barros, ao tempo
em que agradeço ao Presidente pela deferência do uso da palavra.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque tem parecer contrário

do Relator.
Vamos colocá-lo em votação. Em votação na  Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Registro o voto contra o PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Rejeitado, com votos contrários dos

Deputados Ricardo Barros e Anivaldo Vale.
Rejeitado. Não vai ao Senado Federal.

Destaque nº 68, do Deputado Ricardo Barros. V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, na mesma linha de raciocínio,

de ser zeloso com os compromissos de campanha, porque o povo não gosta de ser enganado,
gosta de ouvir as propostas de campanhas e vê-las cumpridas e como já disse o PDT inclusive,
o Presidente Lula foi eleito para mudar o Brasil e não para mudar de lado.

Então, dentro desse contexto, que não é o que tem acontecido até agora no Governo,
esperamos que, ao decorrer do tempo, o Presidente Lula possa efetivamente colocar em prática
aqueles seus pensamentos que sempre o conduziram às campanhas eleitorais, esta vitoriosa,
proponho a alteração da estimativa do PIB. Quando o Ministro Guido Mantega esteve nesta
reunião, na sua primeira reunião, para prestação de contas à Comissão do cumprimento das
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metas, eu trouxe um livro que ele publicou depois da eleição do Presidente Lula, em novembro,
num debate que ele fez, onde afirmava que para gerar 1,5 milhão de empregos seria preciso o
crescimento de 1% percentual do PIB, acima de 4,5% de crescimento. Para cada 1,5 milhão de
empregos gerados, era preciso que o PIB crescesse 1% acima de 4,5%.

Portanto, como o Presidente Lula prometeu 10 milhões de empregos aos brasileiros — o
senhor sabe que a coisa está caótica —, estão aparecendo aí milhares de candidatos para
poucas vagas. Aconteceu no Rio de Janeiro e também em Londrina, terra do nosso
companheiro, Relator Paulo Bernardo, inscrição para a vaga de coveiro, que apareceram 15.000
candidatos, milhares de pessoas, para 15 vagas, na Prefeitura daquela cidade, com o salário de
R$500,00. No Rio de Janeiro, para a vaga de gari, também com um salário pequeno, tivemos,
só candidatos com as letras “a“ e “b”, 17.000 inscritos para concorrer a essas vagas.

Então, Sr. Presidente, a questão do desemprego é fundamental. De novo, eu repito: o
Presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, certamente, vai zelar pela sua promessa do
salário mínimo e do emprego. Para que ele possa cumprir a sua promessa, Sr. Presidente, é
preciso que o Brasil cresça 6%, em 2004; 6,5%, em 2005 e 7%, em 2006, para que ele possa
cumprir suas promessas nos parâmetros do entendimento técnico do Ministro Guido Mantega.
Nós, novamente, estamos zelando para que o Presidente Lula termine seu mandato tendo
cumprido os seus compromissos com o povo brasileiro, não o cumprirá com o servidor público
e com determinadas categorias, mas, em geral, eu, como brasileiro, embora da Oposição, espero
que o País vá bem.

Faço, então, uma proposição ao Relator: que acate a revisão do crescimento econômico
na LDO, para que o Presidente Lula, ao terminar o seu mandato, certamente, possa retornar à
sua casa, daqui a 3 anos, sabendo que cumpriu, pelo menos em relação aos trabalhadores, as
suas promessas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra...
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu queria saber da Mesa se essa emenda é

admissível. A proposta do Deputado é alterar um anexo de uma previsão de metas feita pelo
Governo, com sua autoridade, de crescimento do País, pergunto: é admissível a emenda? Não
sei qual a opinião do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, eu quero, mais uma vez,

agradecer, muito sensibilizado, essa tentativa de reforço do nosso Deputado Ricardo Barros e
também porque nós, mesmo que postumamente, podemos entender um pouco do pensamento
econômico que imperou no Brasil nos últimos 8 anos.

A forma que está sendo expressa por V.Exa. me parece que denota bem, Deputado
Ricardo Barros, com todo o respeito e com o clima de tranqüilidade com que estamos
discutindo, talvez por que nós tenhamos nos encontrado hoje nesta situação. Se realmente o
Governo Fernando Henrique tinha esse tipo de pensamento a respeito de como conduzir as
questões da macroeconomia, as questões do estabelecimento de metas orçamentárias ou de
fixação de índices de crescimento, realmente essa herança hoje está muito pesada.

Nós temos um empenho muito grande do Governo em fazer o País sair desse atoleiro, de
quebrar essa pasmaceira em que a nossa economia se encontra. Eu acho que os sinais que
estão sendo dados de queda da inflação, uma queda consistente, controlada, sem risco de ter
repique, de voltar, vai permitir uma diminuição gradual, segura — tenho convicção disso — e
cada vez mais acelerada da taxa de juros.

E mais do que isso, considerando que o Governo fez um grande superávit neste primeiro
semestre, muito além inclusive do que a própria equipe econômica se propunha inicialmente,
evidentemente para atingir o superávit de 4,25%, nós vamos ter um segundo semestre com
maior liberação de recursos, com maior volume de investimentos.
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Isso me deixa muito otimista para acreditar que, de outra forma, com outro método,
vamos atingir em parte o objetivo que pretende o Deputado Ricardo Barros, ou seja, vamos
buscar o crescimento econômico, mas é muito razoável manter a meta que foi definida pelo
Governo. Com certeza, há metodologia científica no seu cálculo do PIB de 3,5%, em 2004; de
4%, em 2005, e de 4,5% em 2006. Isso com certeza vai ser extremamente importante para a
questão da geração de empregos.

Sr. Presidente, não posso aceitar a proposta do Deputado Ricardo Barros e encaminho,
então, pela rejeição.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, V.Exa. me perdoe atropelar um

pouco, mas penso que há uma questão levantada pelo Deputado Sérgio Miranda: se devamos
apreciar o mérito dessa questão ou se devamos, preliminarmente, apreciar a admissibilidade
dessa proposição de destaque.

Segundo o Deputado Sérgio Miranda — e eu concordo com S.Exa. — essas são metas
estabelecidas pelo Poder Executivo a partir de simulações feitas com base num conjunto de
informações macroeconômicas, que não podem ser alteradas isoladamente, sem prejuízo de se
desfigurar o cenário macroeconômico constituído para elaboração desta LDO.

Portanto, não se trata de apreciar o mérito dessa questão, mas, sim, a sua
admissibilidade.

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, prestei atenção num assunto

aqui, que inclusive foi colocado pelo Relator, sobre essa questão de querer transferir essa
responsabilidade de forma muito pesada para o Presidente Fernando Henrique. Fico lembrando
aquele assunto do medo e da esperança.

O que fez a inflação crescer, o endividamento aumentar, a falta de crédito surgir foi
justamente o medo. Ao assumir, parece-me que o fato de haver aquele espírito do Fernando
Henrique encarnado no Presidente Lula é que trouxe a coisa para a estabilidade.

No meu entendimento, quem prometeu 10 milhões de empregos e que nestes primeiros
meses perde mais de meio milhão de empregos — já passaram 6 meses; faltam só 3 anos e meio
—  não tem que arrumar 10 milhões, tem que arrumar 10 milhões e 500 mil empregos. Com
esse índice de crescimento, já sabemos de antemão que não vão ser gerados. É mais uma forma
que ficou daquela questão de enganar a população.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Vou ser breve. Penso que o legado que nos foi

deixado por esse Governo que encerrou agora, em 31 de dezembro, é triste e tem a ver com o
modo de tratar o Estado e de tratar o povo na base da mentira. O Presidente Lula não está
tentando enganar o povo.

S.Exa. tem sido o máximo direto, discutido a coisa de forma real com a população. Nós
estamos vendo o dólar abaixar. Na posição em que estamos vendo hoje o Brasil ser conduzido
— certamente um dos compromissos maiores é poder comer: almoçar, jantar e fazer pelos
menos um lanche —, esperamos que isso venha realmente a acontecer Teremos condições de
fazer um crescimento econômico com os pés no chão, e não na forma como foi feito.

Os ilustres Deputados que tanto defenderam o Governo passado tentam agora
descaracterizar o que o Presidente Lula vem fazendo. Tenho a certeza de que o povo brasileiro
tem na memória a herança que recebemos ao longo de décadas, não só nos últimos 8 anos, no
Governo Fernando Henrique Cardoso. Eu penso que eles são os piores, pelo entreguismo, pela
maneira como foram feitas as privatizações, pela maneira como o Estado brasileiro foi gerido.
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Penso que a memória dos senhores está muito prejudicada, ao tentarem trazer contra o
Governo do PT esse tipo de condenação. Na verdade, foram V.Exas. que fizeram isso no passado
contra a população brasileira.

Nós estamos tentando administrar e tirar o Brasil do fosso em que o encontramos. Em
seis meses, é impossível.

Portanto, as medidas defendidas pelo Relator são sérias e — tenho certeza — vão
preparar o Brasil para a credibilidade, para que, em nível internacional, o nosso País passe a
receber de todos os outros países a liderança do Presidente Lula, não só os países do Sul, os
países em desenvolvimento, mas os países que se dizem desenvolvidos, a fim de que este País
volte a ter condições de crescimento, de desenvolvimento, para inclusive eliminar a fome e
garantir emprego e renda à população.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, eu levantei uma questão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Jorge

Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu posso até levantar melhor essa questão, que

tem a ver com a questão de ordem argüida pelo Deputado Sérgio Miranda.
Como se sabe, a estimativa de receita tem relação direta com a previsão de crescimento

do Produto Interno Bruto do País, com a taxa de crescimento prevista. Diz a Lei de
Responsabilidade Fiscal, no seu § 1º do art. 12:, que a “reestimativa de receita por parte do
Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnico ou legal” .

Ora, Sr. Presidente, nós aqui não havíamos apresentado qualquer comprovação de erro
técnico ou legal na projeção de PIB, portanto, nas estimativas de receita que constam das
tabelas dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não me parece procedente.

Portanto, considero prejudicada a proposta de destaque apresentada É nesse sentido
que quero reforçar a questão de ordem apresentada pelo Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados.

Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque,. que tem parecer contrário do Sr. Relator,
permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada a rejeição.
A matéria não vai ao Senado.
Declaro prejudicados os seguintes destaques, por já terem sido atendidos: Destaques nºs

122, 187, 239, 153 e 154.
Em votação, em bloco, os demais destaques com parecer contrário do Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Antes da votação, devo lembrar que, dentre os

destaques aprovados e acatados pelo Relator, apenas o Destaque nº 33 não tem compromisso
sobre o veto. Os demais, evidentemente, são acordos feitos entre todos os Partidos, inclusive o
PT. Esperamos, então, que seja cumprida a manutenção desse texto na lei, após sancionado
pelo Presidente. Apenas porque foi parte do acordo, feito na reunião de Líderes, deixo registrado
que somente o Destaque nº 33 ficou sem o compromisso da sanção presidencial.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A observação de V.Exa. constará de
ata, objeto do registro solicitado.

Em votação os demais destaques que tiveram parecer contrário ao do Relator.
Os Srs. Parlamentares que aprovam o parecer do Relator, contrário a esse destaque,

permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitados todos os destaques.
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As matérias não vão ao Senado Federal.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, essa questão de ordem foi

preparada pela nossa Consultoria no sentido de simplificar a publicação da peça final da LDO.
Trata-se, portanto, do conteúdo do autógrafo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004.

Não lerei o corpo todo da questão de ordem, apenas farei menção.
Os documentos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias são aqueles citados na

Constituição, no art. 165, § 2º, adicionados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, há
que se reconhecer ser de difícil defesa a manutenção no corpo da Lei de Diretrizes dos relatórios
de avaliação da situação financeira e atuarial de fundos e programas com tal caráter, que são
textos enormes, uma quantidade muito grande de páginas. Além de volumosas — no avulso
compõe cerca de 120 páginas –, tais avaliações atuariais não apresentam qualquer utilidade
para elaboração  ou acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

Portanto, propomos, conforme aprovado anteriormente, questão de ordem no sentido da
exclusão do autógrafo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, PLN nº 02, de 2003, dos
relatórios de avaliação da situação financeira e atuarial previstos no  inciso IV, § 2º do art. 5º
da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando mantidas no autógrafo todas as outras peças
integrantes do projeto de lei.

É a questão de ordem  que apresento a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Presidência declara a V.Exa. que

no ano passado já foi adotado esse procedimento. Assim, defere a questão de ordem.
Convoco para amanhã, às 10h, reunião para darmos continuidade à discussão das

pautas.
Está suspensa a sessão.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há número regimental no livro de
registros. Declaro reiniciada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 15, 16 e 17, de 2003.

A Pauta nº 17 já foi apreciada.
No momento, é evidente a falta de quorum. Em face disso, declaro encerrada a presente

reunião.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, sei que há uma resolução a

ser apreciada pelo Congresso Nacional. Gostaria de fazer duas consultas a esta Presidência. Em
primeiro lugar, pode ela intervir junto ao Presidente do Senado Federal, no sentido de que tal
matéria seja incluída na pauta da sessão conjunta de hoje? Além disso, se a resolução for
votada hoje pelo Congresso Nacional, há possibilidade de mantermos a reunião da Comissão,
para que possamos apreciá-la simbolicamente, já que estaria aprovada pelas duas Casas?

Portanto, gostaria de saber se esse procedimento é regimental.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O problema é que a sessão do

Congresso Nacional será às 19 horas e possivelmente se prolongará por 2 horas. Dificilmente
teremos quorum na Comissão após esse horário.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, se mantivermos a sessão
suspensa, teremos quorum para votação simbólica?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem razão em relação à lista
de presença. No entanto, para a votação, é necessário um mínimo de presença física no recinto,
o que acho difícil.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - A decisão é de V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela aprovação da resolução, na

semana que vem já...
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, teremos convocação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ah, sim. Então, não poderemos.

Somente após a convocação.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Por isso, faço mais uma vez o apelo.

Mesmo que façamos uma tentativa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Poderíamos fazê-lo amanhã, embora

eu não saiba se teremos quorum no recinto.
O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Como está tendo um grande empenho por

parte da Presidência da Câmara dos Deputados, no sentido de manter quorum para contar
prazo, poderíamos nos mobilizar para conseguir o número mínimo para deliberação.

Trata-se de uma sugestão. É claro que entendo que a decisão é do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há uma alternativa: poderemos

marcar a continuação desta reunião para as 14h30. Teremos de fazer um esforço muito grande
para conseguir o presença física no recinto, para votação nominal.

Portanto, suspenderei a reunião. Convoco seu reinício para as 14h30.
Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Miranda) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Ficalização.

Está convocada uma sessão do Congresso Nacional para as 14h30, quando será votada
a LDO. Por conta disso, encerro a presente reunião.

Está encerrada a reunião.


