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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há número regimental para a
abertura da 11ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Não há número regimental para deliberação no Senado Federal.
Em face disso, suspendo a reunião e convoco outra para às 18 horas.

(A reunião é suspensa)

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS – Havendo número regimental, declaro reaberta a
11ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Há número regimental para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Porém, em virtude de realização simultânea da Ordem do Dia no plenário
da Câmara dos Deputados, suspendo a reunião e convoco sua continuação para amanhã, dia
13 de agosto, quarta-feira, às 14h30min neste plenário.

A reunião está suspensa.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro reiniciada a 11ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,  Orçamentos Públicos
e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes na Pauta nº  20/2003.

Há quorum para deliberação nas 2 Casas do Congresso Nacional.
Apreciação da ata da 2ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária, do

Congresso Nacional, realizada nos dias 22 e 24 de julho de 2003.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata, por ter sido

distribuída antecipadamente.
Não havendo quem queira discuti-la, e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 9º

do regulamento desta Comissão, declaro-a aprovada.
 O Expediente deixará de ser lido, porque é longo. Logo mais terá início a  Ordem do Dia

da Câmara, assim, temos que aproveitar todo o tempo nas votações das matérias em pauta.
 Ordem do Dia:
 Item nº 1:

“Projeto de Lei nº 9, de 2003, que ‘Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito
suplementar no valor global de R$ 59.653.549,00 (cinqüenta e nove
milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e quarenta e
nove reais), para reforço de dotações consignadas na Lei
Orçamentária vigente’.

Relator: Deputado João Grandão.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto.“

Como o Relator não está presente, peço ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura do
relatório.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Projeto de Lei nº
09/2003, ao qual não foram apresentadas emendas.

O voto do Relator, Deputado João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, é o seguinte:
 “Considerando que o projeto de lei não colide com as

disposições  da Lei de Diretrizes Orçamentárias  para 2003, não
ferindo, tampouco, quaisquer outros dispositivos legais relativos à
alocação de recursos, e seu detalhamento acha-se conforme às
exigências legais e aos princípios da boa técnica orçamentária,
somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 9, de 2003-CN, nos
termos propostos pelo Poder Executivo.”
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É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório na

Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado na
Câmara.
Em discussão no Senado.
Os  Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado no
Senado.
 Item  nº 2:

“Projeto de Lei nº 11/2003-CN, que ‘Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito suplementar
no valor global de R$ 231.033.545,00 (duzentos e trinta e um
milhões, trinta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), para
reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente’.

Relator: Deputado Gilberto Kassab.
Foram apresentadas 3 emendas.

 Voto: favorável, nos termos do projeto.”
 O Relator não está presente. Solicito ao Deputado João Magno que faça a leitura do

voto.
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO -

 “Nas Emendas de nºs 00001 a 00003, de autoria do nobre
Deputado Anivaldo Vale, argumenta-se que as ações do FND a
serem suplementadas por meio do Projeto de Lei nº 11, de 2003-CN,
não apresentaram qualquer execução no corrente exercício, pelo que
não haveria justificativa para o acréscimo solicitado.

O FND, de acordo com o art. 2º do Decreto nº 193, de 21 de
agosto de 1991, tem por finalidade promover recursos para a
realização de investimentos de capital necessários  à dinamização
do desenvolvimento nacional e apoiar a iniciativa privada na
organização e ampliação de suas atividades econômicas.

Informações obtidas junto ao Poder Executivo dão conta de
que a execução  das dotações do FND passa por diversas fases até
a aprovação de programação de desembolsos pelo Conselho de
Orientação do Fundo. Com isso, a execução orçamentária deve
concentrar-se no segundo semestre de 2003.

 Cabe ressaltar que os recursos apontados para a abertura
do crédito (superávit financeiro de 2002 e exercício de arrecadação)
são, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF),
vinculados ao FND, o que inviabiliza sua utilização em outra
unidade orçamentária.
 Do ponto de vista fiscal, cumpre ainda mencionar que as
ações suplementadas contemplam apenas despesas financeiras,
que não afetam as metas de superávit primário estabelecidas para
2003.

Por fim, verificamos que a proposição não fere dispositivos
relativos à alocação de recursos, especialmente no que se refere à
Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000 (Plano Plurianual), à lei nº
10.524, de 25 de julho de 2002 (LDO/2003) e à Lei nº 10.640, de
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14 de janeiro de 2003 (LOA/2003), e que seu detalhamento se acha
realizado segundo os princípios da boa técnica orçamentaria.
 Diante do exposto, votamos pela rejeição das Emendas nº
00001 a 00003 e pela aprovação do Projeto de Lei nº 11, de 2003-
CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.”

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável. Em
Discussão na Câmara dos Deputados.
Encerrada a discussão.
 Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa)
 Aprovado na Câmara.
 Os  Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa)
 Aprovado no Senado.
 Item nº 3

“Projeto de Lei nº 13/2003-CN, que ‘Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito
suplementar no valor de R$ 6.181.787,00 (seis milhões, cento e
oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente’.

Relator: Deputado  Anivaldo Vale.
Não foram apresentadas emendas.”

Como o Deputado Anivaldo Vale está se dirigindo a esta Comissão, vamos aguardar sua
chegada. Passaremos para o próximo item.

Item nº 4:
“Projeto de Lei nº 14/2003-CN, que ‘Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da
Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de R$
12.107.035,00 (doze milhões, cento e sete mil e trinta e cinco reais),
para reforçar dotações constantes na Lei Orçamentária vigente’.

Relator: Deputado Humberto Michiles.
Foram apresentadas 8 emendas.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.”

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, vou ler apenas o voto.
Do exame do projeto verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua
compatibilidade com a Plano Plurianual 2000/2003 (Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000), ou
com sua revisão (Lei nº 10.297, de 26 de outubro de 2001), e à sua conformidade com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2003 — LDO/2003 (Lei nº
10.524, de 25 de julho de 2002).

Consoante determinação do art. 30, da Resolução nº 1, de 2001, o Quadro I a seguir
apresenta execução orçamentária recente (até 4 de julho de 2003) dos subtítulos a serem
suplementados e o Quadro II, os a serem cancelados, em face do projeto de lei ora sob
apreciação, comparada com os valores das suplementações  e cancelamentos propostos no
projeto.
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QUADRO I

R$1,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS SUPLEMENTAÇÕES PROPOSTAS

UO/Título/Subtítulo Autorizado Empenhado Liquidado Liq./Aut. Suplementação

Ministério do Meio Ambiente

Administração da Unidade —

Nacional

13.687.545 8.964.239 6.969.380 50,92 2.930.527

Assistência Pré-Escolar aos

Dependentes dos Servidores e

Empregados — Nacional

37.428 37.425 25.105 67,08 15.100

Auxílio Transporte aos Servidores

e Empregados — Nacional

83.000 82.997 82.997 100,00 119.439

Auxílio Alimentação aos

Servidores e Empregados —

Nacional

203.300 175.076 140.784 69,25 119.634

IBAMA

Administração da Unidade —

Nacional

48.004.833 26.483.063 22.106.544 46,05 3.408.357

ANA

Administração da Unidade —

Nacional

12.977.938 9.279.310 5.989.828 46,15 2.182.978

CODEVASF

Emancipação de Perímetros de

Irrigação — Perímetro de Irrigação

Jaíba no Estado de Minas Gerais

1.658.040 666.252 456.064 27,51 3.331.000
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QUADRO II
Valores em R$1,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CANCELAMENTOS PROPOSTOS

UO/Título/Subtítulo Autorizado Empenhado Liquidado Liq./Aut. Cancelamento

Ministério do Meio Ambiente
Conservação Ambiental da Bacia do Rio
São Francisco — Nacional

6.194.739 0 0 0,00 3.184.700

IBAMA

Conservação e Manejo Integrado de
Ecossistemas — Nacional

2.850.000 765.353 558.777 19,61 815.000

Fiscalização da Poluição e da Degradação
Ambiental — Nacional

8.669.578 2.102.098 2.068.140 23,86 1.133.043

Modernização do Gerenciamento
Descentralizado do IBAMA — Nacional

4.396.862 0 0 0,00 1.460.314

ANA
Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias
Hidrográficas — Nacional

74.468.894 0 0 0,00 2.182.978

CODEVASF
Implantação de Projetos de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Vale do Iuiú

3.093.859 0 0 0,00 1.770.979

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Pirapora no Estado
de Minas Gerais

112.432 269 224 0,20 8.757

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Ceraima no Estado
da Bahia

129.777 145 145 0,11 47.023

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Estreito I/III no
Estado da Bahia

341.554 21.385 1.223 0,36 45.845

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Estreito IV no
Estado da Bahia

723.189 11.248 1.249 0,17 127.682

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Curaçá no Estado
da Bahia

393.400 45.705 43.732 11,12 108.683

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Maniçoba no Estado
da Bahia

397.369 63.039 61.308 15,43 100.000

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho
no Estado de Pernambuco

1.311.465 276.956 267.593 20,40 180.000

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Betume no Estado
de Sergipe

596.241 113.555 113.467 19,03 176.000

Emancipação de Perímetros de Irrigação — 409.356 95.909 57.204 13,97 98.000
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Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba
no Estado de Sergipe
Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Boacica no Estado
de Alagoas

662.233 43.734 43.734 6,60 113.031

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Itiúba no Estado de
Alagoas

319.119 48.341 47.767 14,97 50.000

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação São
Desidério/Barreiras Sul no Estado da
Bahia

217.212 4.246 409 0,19 80.000

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Propriá no Estado
de Sergipe

453.449 69.297 43.477 9,59 200.000

Emancipação de Perímetros de Irrigação —
Perímetro de Irrigação Lagoa Grande —-
Estado de Minas Gerais

87.587 240 48 0,05 25.000

Implementação do Projeto Amanhã no Vale
do Rio São Francisco

641.680 13.474 10.617 1,65 200.000

                              Fonte: SIAFI/STN-COFF/CD-PRODASEN
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O acompanhamento da execução orçamentária e financeira acumulada até  4 de
julho de2003, elaborado pelo COFF/CD e PRODASEN, a partir de dados do SIAFI/STN, mostra
que, até essa data, havia disponibilidade de recursos para cancelamento na dotação oferecida
como fonte para o atendimento do pleito.

Quanto às emendas apresentadas pelos nobres  pares, verifiquei que as dotações que
seriam beneficiadas com o atendimento de emendas encontram-se com baixa execução, além
do que as que são objeto de suplementação, na proposição, referem-se basicamente a custeio
administrativo das unidades orçamentárias contempladas. Assim, em que pese o elevado mérito
das emendas, não me vejo em condições de atendê-las sem prejuízo das dotações que estão
sendo suplementadas.

 Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 14, de 2003-CNna forma proposta
pelo  Poder Executivo, rejeitando-se as emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer do Sr.
Relator.

Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item nº 5.

“Projeto de Lei nº 15, que ‘Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito
suplementar no valor global de R$ 95.109.031,00 (noventa e cinco
milhões, cento e nove mil e trinta e um reais), para reforço de
dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente’.

Relator: Senador Sérgio Cabral.
Foram apresentadas 2 emendas.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.”

Como o Senador Sérgio Cabral não está presente, peço ao Senador Amir Lando para que
faça a leitura do relatório.

O SR. SENADOR AMIR LANDO -
“Foram apresentadas 2 emendas ao PL nº 15/03. Tais

emendas propõem que não se proceda aos cancelamentos propostos
pelo PL nas funcionais 17.512.0122.3959.0010 (‘Implantação de
serviços de saneamento básico em Municípios com população de até
75.000 habitantes — Região Norte’), nos valores de R$
1.171.026,00 e de R$ 1.040.326,00, respectivamente.

As emendas afiguram-se meritórias, vez que pretendem
resguardar ações de abastecimento de água e de saneamento
básico para atendimento dos Municípios da Região Norte.

E, Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 15, de 2003-CN, CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo,
com a rejeição das Emendas nº 1 e nº 2.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer do Sr.
Relator.

Não havendo quem queira manifestar-se, está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Item nº 6.

Projeto de Lei nº 16/2003-CN, que ‘Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e
Emprego e da Assistência Social, crédito suplementar no valor
global de R$ 1.165.967.527,00 (um bilhão, cento e sessenta e cinco
milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete
reais), para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária
vigente’.

Relator: Deputado João Magno.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Favorável, nos termos do projeto.”

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a

Exposição de Motivos nº 196, de 13 de junho de 2003, do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, informa que o crédito pleiteado objetiva garantir, no âmbito do Ministério
do Trabalho e Emprego, a continuidade dos pagamentos dos benefícios abono salarial aos
trabalhadores e seguro-desemprego aos pescadores artesanais, em razão do aumento do salário
mínimo acima do inicialmente previsto e também do número de beneficiários, totalizando 479
milhões e 209 mil reais.

Pelas mesmas razões, os recursos destinados ao Ministério da Assistência Social visam a
assegurar a continuidade do pagamento do benefício de prestação continuada às pessoas
portadoras de deficiência e às idosas no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social,
totalizando 686 milhões e 67 mil reais.

Voto
O exame da proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual mostra

que esta se ajusta ao estabelecido pelo Plano.
Quanto à conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a

percepção deste Relator é de que as adições à programação pretendidas por esse crédito
adicional não contrariam as vedações expressas em tal lei.

Constatou-se, igualmente, que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos
legais relativos à alocação de recursos e que seu detalhamento se acha realizado segundo o
princípio da boa técnica orçamentária.

Em conseqüência, somos pela aprovação do PL nº 16/2003-CN, na forma apresentada
pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão...
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Deputado

Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, esse projeto abre o

Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Assistência Social, crédito suplementar no valor de 1 bilhão e 165 milhões.

Têm ocorrido aqui várias convocações de reuniões e, em todas elas, ausência de quorum
para votação.

Ainda ontem estive aqui e conversei com V.Exa. no momento do início da reunião. Não
havia quorum, e V.Exa. marcou a reunião para as 18h, que ontem evidentemente não pôde ser
realizada em função da votação das matérias do plenário.
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Temos tido aqui um atropelamento muito grande, Plenário e Comissões. Tivemos,
ontem, reuniões do Plenário da Câmara dos Deputados das 9h da manhã até as 10h da noite, 3
sessões extraordinárias seqüenciais, com intervalo de 5 minutos entre a primeira e a segunda e
de 3 minutos entre a segunda e a terceira.

Isso aqui nos credencia não para o Pan-Americano, mas para as Olimpíadas,
certamente, mais que o Pan-Americano.

Apesar do meu esforço, não tenho sido campeão de maratona. Sou campeão de meia
maratona. Mas, como nesta Casa, instituiu-se o sistema da maratona, do tanque, do
atropelamento, quero dizer a V.Exa. que essa não é a forma de levarmos adiante a discussão
das matérias.

Não sei se fui avisado hoje em tempo para esta reunião às 14h, pelo menos não recebi
essa comunicação. Não sei se a falha foi aqui, da Secretaria, ou do meu gabinete. Mas saí daqui
praticamente quase no início desta sessão do Plenário das 13h e fui surpreendido, neste
momento, com essa matéria, toda ela já sendo discutida. E sou surpreendido no Item 6, tendo
sido aprovados 5 itens.

Não tenho nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de obstrução pela obstrução,
gratuitamente, mas não estou disposto a ser atropelado também. Não estou disposto a ser
tratado sem a dignidade do meu mandato, com a devida dignidade do meu mandato. Não é só
pela minha pessoa, é pelo meu mandato.

A matéria constante do Item 6 da pauta, relatada pelo Deputado João Magno, a mim
parece tratar-se de uma suplementação válida, apesar dos valores elevados — porque são
valores bastante elevados —, por referir-se a benefícios de abonos salariais, LOAS, prestação
continuada, enfim, questões de assistência social — não parece que possam causar qualquer
óbice.

Portanto, nessa matéria, não me vou pronunciar contra, mas em nenhum momento vou
admitir qualquer projeto que tenha questionamento sem que o discutamos a fundo. Não vim
aqui para exercer o mandato apenas pro forma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) – Continua em discussão.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, cheguei um pouco atrasado e peço

as minhas escusas a V.Exa. e a todos os companheiros, mas acredito que estamos discutindo o
Item nº 6 da pauta. Antes que V.Exa. anuncie o nº 7, quero retornar à discussão que tivemos
na última sessão, na qual não contávamos com a presença de V.Exa., que estava impedido de
estar presente.

Naquela sessão, lembrei que aqui, embora se diga que nada mudou, tudo está
mudando, porque V.Exa. e todos os companheiros que militam nesta Comissão sabem que aqui
é onde se processam os maiores entendimentos da Casa. Esta Comissão só anda, de fato, por
entendimento.

Nos últimos anos tivemos a capacidade, quando estávamos no Governo, de trabalhar
essa questão com todo o cuidado. V.Exa. foi Presidente desta Comissão e se houve muito bem
como tal, tudo na base do entendimento. Entendimento para aprovar ou entendimento de
procedimento para conduzir a votação quando não havia consenso.

Tenho observado — na última reunião, o ilustre Líder do Governo, Senador Amir Lando,
garantiu-me que não — e vejo de novo que estamos apreciando vários projetos que, ao que se
saiba, não teve uma conversa prévia no Colégio de Líderes, são da maior importância e outros
que alteram substancialmente todas as práticas que vínhamos desenvolvendo aqui e toda uma
relação consolidada entre os partidos.

O projeto do Item nº 7 que V.Exa. colocará em análise na seqüência, se não for outra
decisão tomada, cancela um número enorme de emendas de Parlamentares e de bancadas,
prática que nunca se usou nesta Casa durante os últimos 12 anos. Nesse tempo nunca houve
uma proposta de cancelamento de emenda de Parlamentar nem de emenda de bancada ou de
Comissão para fazer suplementação a outros projetos.
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Precisamos que V.Exa., que é o nosso Presidente, conduza esse processo. Se vamos
alterar o nosso estilo na Comissão, tudo bem, vamos então nos preparar para a batalha
permanente e constante que é o que resta de alternativa à Oposição neste plenário, mas não
podemos passar de uma situação a outra sem pelo menos um aviso prévio de que as coisas
mudaram. Agora vai ser desse jeito. Esse, talvez, seja o estilo petista de governar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - O nobre Deputado não deixa de
ter razão, no entanto, na oportunidade, vamos discutir esse problema, porque efetivamente
houve esse acúmulo de projetos por não ter havido reunião, por não haver número na
Comissão.

Várias vezes estivemos aqui, tentando ter número, não houve oportunidade de falar,
sequer conversar com as Lideranças. Então, colocamos em pauta, porque há vários órgãos do
Governo praticamente parados em face de não haver resolução da Comissão. Haverá uma
reunião do Congresso para aprovar aquelas mais urgentes de que necessitam os Ministérios a
fim de dar andamento aos seus trabalhos, por isso esse acúmulo.

Observaremos logo a seguir, no Item nº 7, cujo Relator é o Dr. Rosinha, essa questão
que foi suscitada aqui de projetos que pedem cancelamento de emendas parlamentares.

Continua em discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Sr. Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão, com exceção

do voto contrário do Deputado Alberto Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Meu voto é favorável também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Muito bem.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFEDO - Próximo item, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - O próximo é o Item nº 17, que

anula emendas de Parlamentares. Então, vamos acertar com as Lideranças que todos os
projetos que contenham essa anomalia, vamos chamar assim, serão objeto de discussão e
acordo ou não das Lideranças.

Então, o Item nº 17 será retirado de pauta.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, pediria a V.Exa.,

aproveitando a presença do Senador João Ribeiro, que também antes do PL nº 23, que não é
cancelamento de emenda de Parlamentares, mas cancelamento de algo pelo qual há muitos
anos temos trabalhado, uma ponte de ligação do Estado de São Paulo com o Mato Grosso do
Sul...

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO – O meu PL é o 23, inclusive estarei entregando o
relatório amanhã. Ele já está redigido.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Então, pediria a V.Exa. que conversasse
conosco a respeito dessa questão, porque é um cancelamento de uma obra que está 60% já
feita pelo Governo do Estado de São Paulo e a outra metade a ser feita pelo Governo Federal,
em andamento. Pediria a V.Exa., antes de entregar esse relatório, que trocássemos umas idéias
sobre o assunto. Sei que V.Exa. é o Relator, mas, se for possível, para termos o entendimento
sobre a matéria.

Já conversei com o Deputado Carlito Merss sobre essa questão e pediria que o Relator
concordasse que pudéssemos conversar a respeito do assunto antes dele entregar o relatório.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO  - Se quiserem conversar hoje, porque devo
apresentar o relatório amanhã, até porque o Governo tem pedido urgência no sentido da
aprovação deste PL e dos outros que estão aqui.
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Gostaria de antecipar, Sr. Presidente, até aproveitando a indagação do nobre Deputado
Alberto Goldman, que adotei o seguinte critério neste PL. Vou antecipar, porque, se algum
Parlamentar quiser discutir essa questão antes da apresentação do meu relatório, que houve
aquele acordo entre o Presidente da República e os Governadores na questão da recuperação
das estradas. E houve, sim, um corte de 33% de todas as emendas de bancada no sentido de
colocar dinheiro para a recuperação das estradas. Isso é público e notório, o Brasil inteiro sabe
e esta Casa também o sabe.

Tentei recompor aqueles Estados que perderam, sobretudo aqueles acima dos 33%.
Então, adotei este critério. Não pude atender a nenhuma solicitação de rubrica nova,
exatamente porque não tinha nem tenho dinheiro para tanto, senão, descaracterizava
totalmente a proposta do Governo.

Então, o relatório está sendo redigido nesse sentido. Agora, quem quiser conversar
comigo, deve fazê-lo ainda hoje, porque já mandei confeccionar o relatório. Isso não quer dizer
que não possa alterá-lo, são 87 milhões de crédito suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, V.Exa. já adiantou a questão do

PL nº 17; o Dr. Rosinha cancelou todas as emendas individuais dos ex-Parlamentares, os que
não foram eleitos.

V.Exa. sabe que abominamos isso aqui na Comissão de Orçamento. O orçamento é
enorme, as emendas representam 1% do valor e ainda o Partido dos Trabalhadores vem querer
sobre essas emendas fazer o cancelamento e transferir ao Ministro o poder de distribuir esse
recurso.

Então, V.Exa.  já adiantou a retirada de pauta. Faço coro com V.Exa. pela retirada de
pauta. Vamos fazer uma análise; já falei a respeito com o Líder do Governo, Senador Amir
Lando, porque foram 159 emendas apresentadas pedindo para cancelar o cancelamento. Ou
seja, os Parlamentares não foram eleitos, mas existem outros representantes desses Municípios
que aqui estão, que foram eleitos e que querem confirmar essas destinações de verbas. É
fundamental que respeitemos as emendas individuais e as emendas de bancada que são feitas
nesta Comissão.

O SR. SENADOR AMIR LANDO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao

Senador Amir Lando.
O SR. SENADOR AMIR LANDO - Faço um apelo a V.Exa. exatamente seguindo o

raciocínio do Deputado Ricardo Barros de buscar hoje, nesta Comissão, aquelas matérias mais
consensuais para desobstruirmos a pauta o tanto quanto possível. Matérias de outra natureza
serão discutidas com as Lideranças. Aqui sempre se buscou o acordo e o entendimento. Os
entendimentos são essenciais para o funcionamento desta Casa, sobretudo desta Comissão.

Portanto, vamos discutir, encontrar consensos e realmente dar ao País as mudanças no
Orçamento tão requeridas e necessitadas.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só gostaria de fazer uma retificação, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, concedo a palavra ao
Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu citei o PL nº 23, do Senador João Ribeiro,
mas é o de nº 24 — foi um erro meu —, cujo Relator é o Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já está presente o Deputado

Anivaldo Vale, Relator do Item 3.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Antes do Item 3, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, faço uma ponderação a V.Exa
porque nós, do PSDB, estamos dispostos a colaborar e ajudar a desobstruir a pauta.

Conversei na semana passada com V.Exa. para restabelecer aquilo que sempre foi
tradição nesta Casa, a discussão preliminar da pauta no Colégio de Líderes junto à Presidência.
Sinceramente, ontem estive presente à reunião da Comissão, embora tenha chegado atrasado
por outros compromissos, e não fui atendido no meu apelo. Portanto, acredito que não devemos
continuar a reunião. Temos que discutir esta pauta e estamos prontos para ajudar.

Como bem disse o Senador Amir Lando, esta Comissão sempre foi exitosa na medida em
que busca o consenso e os acordos, porque eles têm que ser cumpridos também. No entanto,
na discussão da LDO, projetos foram discutidos com os Deputados e acordos foram feitos, mas
estes últimos não foram honrados. E agora trazem uma pauta deste tamanho para ser
discutida e votada apressadamente? Sinceramente, Sr. Presidente, vamos ter que dar uma
parada para conversar, porque considero que o que preside é justamente o entendimento.

Dentro desse propósito, sou Relator do Item 3, continuarei fazendo a relatoria, mas
antecipo que vou pedir verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item nº 3.
“Projeto de Lei nº 13/2003-CN, que ‘Abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito
suplementar no valor de R$ 6.181.787,00 (seis milhões, cento e
oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente’.

Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Não foram apresentadas emendas.

Voto: Favorável, nos termos do projeto.”
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale, Relator do Item 3.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Parecer da Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalizaç.ão sobre o Projeto de Lei nº 13, de 2003-CN, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no
valor de R$ 6.181.787,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Permita-me, Sr. Preside nte, ler o voto do Relator.
Voto do Relator.
Do exame proposto do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua
compatibilidade com o Plano Plurianual 2000-2003 (Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000) ou
com sua revisão (Lei nº 10.297, de 26 de outubro de 2001) e a sua conformidade com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2003 — LDO/2003 (Lei nº
10.524, de 25 de julho de 2002).

Consoante determinação do art. 30 da Resolução nº 1, de 2001- CN, o Quadro 1 a
seguir apresenta a execução orçamentária recente (até 4 de julho de2003) do subtítulo a ser
suplementado mediante o projeto de lei analisado, comparada com o valor da suplementação
proposta.

Quadro 1.
Fomento à pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações na Fundação CPqD —

Nacional. Autorizado, R$ 39.221.430,00. Empenhado, R$ 18.597.439,00. Liquidado, R$
18.597.439,00. Liquidado e autorizado, 47,4%. Suplementação, R$ 6.181.787,00.

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira, acumulada até 4 de
setembro de 2003, elaborado pelo COFF/CD/PRODASEN, a partir dos dados da SIAF e da
Secretaria do Tesouro Nacional, mostra que, até esta data, havia disponibilidade de recursos
para o cancelamento na dotação oferecida como fonte de atendimento do pleito.
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Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 13, de 2003-CN,
na forma proposta pelo Executivo.

Sala das Comissões, 24 de julho de 2003.
Deputado Anivaldo Vale, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é favorável.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, quero dizer que é um privilégio

muito grande verificar o voto do Deputado Anivaldo Vale. O Projeto de Lei nº 13/2003-CN abre
o Orçamento Fiscal da União em favor do Ministério das Comunicações. Fico muito feliz em ver
o voto do Deputado Anivaldo Vale. Esse projeto abre créditos que se destinam ao fomento de
vários projetos de pesquisa em telecomunicações, desenvolvidos pela Fundação Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento, CPqD, principalmente os que têm a ver com regência de redes,
sistemas móveis, comunicações óticas, tecnologias de serviços de telecomunicação e inovação
em sistema de suporte e operações de telecomunicações.

Ficamos realmente felizes em verificar a qualidade do voto do Relator no exame feito e
fundamentalmente sua postura favorável. Nesse sentido, declaro que votarei conforme o voto do
Deputado Anivaldo Vale.

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

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero aqui fazer uma

ponderação. Gostaria de dizer-lhe que seremos favoráveis a esta proposta do Executivo,
relatada agora pelo Deputado Anivaldo Vale, mas pediria a V.Exa. que após esta votação
suspendesse os trabalhos, porque precisamos, ao meu ver, dar certa ordem no procedimento
das votações.

Portanto, era esta proposição que gostaria de fazer a V.Exa. Como o Presidente João
Paulo ficou de iniciar a Ordem do Dia às 3h da tarde, como este assunto, a votação ainda em
primeiro turno da reforma da Previdência é de extrema relevância e como não temos condições
de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque estou discutindo a proposta de Emenda
Constitucional da Previdência, não teremos como nos debruçar sobre as matérias desta
Comissão. Aqui consta que já foram votadas 4 proposições, e não tive como acompanhá-las, por
estar em outro evento.

Neste momento, para que não haja a descontinuidade do relatório do Deputado Anivaldo
Vale, nós votaríamos e V.Exa. suspenderia a sessão. Depois, na quinta-feira ou na próxima
semana, poderíamos nos reunir para definir o calendário e o procedimento dessas votações.
Existem alguns relatórios que estão sendo votados, como, por exemplo, o relatado pelo
Deputado Humberto Michiles, que está fazendo cancelamento de emendas de Parlamentares
para suprir orçamento para pagar cargo comissionado. Isso, ao meu ver, precisa ser melhor
discutido.

A minha proposta, se V.Exa. a acatar, é votarmos o relatório do Deputado Anivaldo Vale,
com sua anuência, é claro, sem pedirmos a verificação, e suspendermos a sessão. Gostaria de
ouvi-lo a respeito.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Carlito

Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma ponderação

ao nobre Deputado no sentido de verificar a possibilidade de, pelo menos, votarmos os projetos
que não gerem dúvida ou questionamento, como o Projeto de Lei nº 17, apesar de o Deputado
Dr. Rosinha não estar presente. Acompanhei um pouco a discussão do Projeto de Lei n° 17. Em
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tese, esse projeto derrubou emendas individuais, mas, na verdade, são cerca de 79 milhões de
reais de restos a pagar  já cancelados na época.

Portanto, penso que daria para separarmos projetos como esse. Pondero no sentido de
verificarmos a possibilidade de votar pelo menos aqueles projetos que não têm nenhum tipo de
questionamento. Gostaria de apresentar este apontamento ao Deputado Pauderney Avelino, até
porque, por diversas reuniões, não estamos tendo quorum e temos tido dificuldades de votar.

Votaríamos hoje aqueles projetos que são efetivamente mais tranqüilos e cujos relatores
estão presentes. Casos como o do Item 7 seriam votados em separado. Também concordo, se
fosse possível hoje ou no mais tardar amanhã, em realizar uma reunião das lideranças para
tentarmos chegar a um acordo de procedimento na nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, a minha proposta continua

e gostaria de ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Pauderney Avelino

propôs a suspensão da sessão após a votação deste projeto, e o Deputado Carlito Merss sugere
que se vote aqueles projetos que não são objeto de discussão e com os quais todos estão de
acordo; com os demais projetos, faríamos reunião das Lideranças.

Penso que é uma ponderação correta e boa, porque a Comissão não pode ficar parada
indefinidamente, já que estamos atrasados com o processo. Há Ministérios já enfrentando
dificuldades. Embora o esforço esteja sendo redobrado, pois reconhecemos que a Câmara está
fazendo um esforço muito grande na discussão da reforma da Previdência e quase concessões
contínuas, é preciso que a máquina do Governo funcione, e ela não funcionará se continuarmos
aqui não discutindo por falta de presença.

Assim, a Mesa pretende colocar em votação aqueles projetos que não são objeto de
deliberação; os demais, levaremos para a reunião com as Lideranças na próxima terça-feira, às
11h da manhã, se todos estiverem de acordo.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, tenho certeza de que na
reunião de liderança, sob o comando de V.Exa., iremos avançar e muito. Agora, se ficar desta
forma e não houver votações, fatalmente os trabalhos não irão andar. É por isso que estou
propondo  — e gostaria que o Deputado Carlito Merss entendesse — não simplesmente obstruir
a pauta, mas ter realmente uma participação efetiva nessas votações, porque entendo que
alguns dos projetos que estão sendo relatados nesta Comissão não condizem com os propósitos
que queremos defender.

Desta forma, queremos a reunião de Líderes para definirmos o procedimento de votação
até para facilitar o andamento das votações.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, quero apenas fazer um adendo à
proposta. Suspenderíamos esta reunião. V.Exa. convocaria reunião dos Líderes ao término da
sessão da Câmara dos Deputados, caso a mesma não avançasse por muito tempo à noite. Não
pudesse ser hoje, ficaria para amanhã de manhã, numa reunião rápida, em que
selecionaríamos, como fazemos sempre, os projetos que não têm dificuldade de tramitação,
numa sessão sem quorum mesmo, como é a praxe, e resolvemos a questão de vez. É muito
complicado fazer essa seleção agora no plenário. V.Exa. sabe disso. A tradição é fazermos a
seleção prévia dos projetos que podem ser votados, na reunião de Líderes, que é sempre mais
efetiva para essa finalidade e algum conserto de última hora no plenário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
concordo com os Deputados João Magalhães e Pauderney Avelino. Quero fazer uma tentativa de
entendimento, se possível, no sentido de suspendermos esta  sessão e V.Exa. convocar reunião
na sala da Presidência, agora, com todos os Líderes, para seleção das matérias. Amanhã de
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manhã votaríamos esses créditos todos acordados. O que apresentar problema deixaremos para
a semana seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Gilmar Machado fez
uma proposta evidente, não de entrave.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, não temos condições de
votar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar o item 3 e, a seguir,
suspenderemos a sessão. Reuniremos as lideranças no gabinete...

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, sugiro que se suspenda a
sessão. Não há condições de nos reunirmos agora. A Ordem do Dia está se iniciando e temos
matéria importante para apreciar. Convoque reunião dos Líderes para amanhã de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Efetivamente o Deputado tem razão.
Amanhã de manhã faremos reunião com as lideranças, às 10h30min no gabinete da
Presidência para discussão dos projetos e, às 11h, reunião da Comissão  para votação dos
projetos que forem consenso.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não vamos votar, senão vou pedir

verificação do projeto. Quero votar o relatório com Casa cheia. Vamos buscar entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos discutindo o projeto.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estamos trabalhando o entendimento há algum

tempo e não estamos sendo ouvidos. Não queremos dificultar a votação. Queremos que haja
entendimento, que seja estabelecido nesta Comissão o que sempre trabalhamos: a discussão, o
acordo, no colégio de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O entendimento está feito, nobre
Deputado. Vamos apenas votar o seu parecer.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu gostaria que a votação começasse na próxima
sessão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado não concorda que vote
o parecer hoje?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Nada, a não ser com a Casa cheia.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERS - Só para entender, Sr. Presidente. S.Exa. não quer

votar nem  o projeto do qual é relator?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exato.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Depois da reunião de amanhã, votaremos o

projeto, ao qual sou favorável. Caso votássemos hoje, que o fizéssemos com prestígio, com Casa
cheia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A reunião de lideranças será
amanhã, às 9h30min e a da Comissão às 10h.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está suspensa a sessão.

 (A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - De acordo com o acertado na
reunião de Líderes, a reunião está encerrada.

Convoco reunião para terça-feira, às 14 horas e 30 minutos.
Às 15 horas, teremos audiência pública com o Diretor-Financeiro da PETROBRAS para

a análise dos PLs. nºs 5 e 6.
A seguir, será realizada reunião de Líderes para a discussão dos PLs em pauta.
A reunião será suspensa por 30 minutos.
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Terminada a reunião de Líderes, daremos prosseguimento à reunião e passaremos à
votação dos PLs constantes da pauta na terça-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos.

Está encerrada a reunião.


