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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Chaves) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Em virtude da realização simultânea da Ordem do Dia no plenário da Câmara dos
Deputados, suspendo esta reunião e convoco sua continuação para o dia 28 de agosto, quinta-feira
próxima, às 10 horas, no Plenário 02.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental, declaro
reiniciada a 13ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 21 e 22, de 2003.

Ainda não há quorum para deliberação na representação do Senado. Tão logo o quorum seja
atingido, passaremos à apreciação das atas e do termo de reunião.

Solicito ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura do expediente, para ganharmos tempo.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - “Expediente.
Correspondência interna recebida:
1) Ofício de 1º de agosto, do Deputado Paulo Bernardo, na qualidade de Relator da LDO de

2004, solicitando encaminhamento do pedido de retificação ao Congresso Nacional, referente ao
Projeto de Lei nº 02, de 2003-CN, que ‘dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para 2004 e dá outras providências’.

2) Ofício nº 547, de 6 de agosto, do Deputado Francisco Turra, em que encaminha
correspondência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, referindo-se à alocação
de recursos à Assistência Técnica e Extensão Rural para inclusão no Plano Plurianual 2004/2007.

3) Ofício nº 86, de 19 de agosto, do Deputado Wilson Santiago, solicitando retificação em
emendas de sua autoria apresentadas ao Projeto de Lei nº 23/2003-CN. Cópia desse ofício foi
encaminhada ao Relator do Projeto de Lei nº 23/2003-CN, Senador João Ribeiro, em 21 de agosto
de 2003.
 4) Ofício-circular nº 02, de 21 de agosto, do Deputado João Paulo Cunha, Presidente da
Câmara dos Deputados, informando da apresentação do Programa Carta-Resposta, realizado no dia
22 de agosto, às 10 horas, no auditório do Espaço Cultural.

5) Ofício nº 1.090, de 26 de agosto, do Deputado Darcísio Perondi, em que solicita a retirada
do Requerimento nº 13/2003, constante da Pauta nº 22, de sua autoria, que requer a convocação
do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Guido Mantega, para esclarecer a forma de
elaboração do orçamento da Saúde para o ano de 2004. O solicitante esclarece que o assunto foi
abordado em reunião da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

O Requerimento nº 13/2003 está retirado da pauta.
Expediente encaminhando indicação para o Colegiado de Representantes das Lideranças

Partidárias na Comissão:
Ofício nº 97, de 13 de agosto, do Deputado Enéas Ferreira Carneiro, indicando o Deputado

Amauri Robledo Gasques como representante do PRONA.
Expedientes encaminhando justificativa de faltas às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 209, de 24 de junho, da Senadora Heloísa Helena, justificando ausência às

reuniões realizadas nos dias 24 de junho e 8 de julho. A justificativa de falta foi indeferida pela
Presidência, conforme o disposto no art. 11 do Regimento Interno.

2) Ofício nº 405, de 17 de julho, do Deputado Milton Monti, justificando ausência no dia 3
de julho.

3) Ofício nº 07, de 21 de julho, do Deputado Osvaldo Coelho, justificando ausências nos
dias 6 de março a 29 de abril, por motivos de licença médica; 7, 8, 15 e 22 de maio, por estar em
viagem de missão oficial; e 9 de junho a 5 de agosto por motivo de licença médica. Essa solicitação
foi deferida excepcionalmente.

4) Ofícios nºs 204, de 22 de julho, e 219, de 5 de agosto, do gabinete do Senador Delcídio
Amaral, justificando ausência nos dias 22 de julho e 5 de agosto para atendimento a compromissos
político-partidários.

5) Ofício nº 43, de 22 de julho, do Deputado Wellington Roberto, justificando ausência no
dia 22 de julho para atendimento a compromissos político-partidários.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

2

6) Ofício nº 213, de 22 de julho, do gabinete do Senador Sérgio Guerra, justificando
ausência no dia 24 de julho para atendimento a compromissos político-partidários.

7) Ofício nº 88, de 25 de julho, do gabinete da Deputada  Laura Carneiro, justificando
ausência no período de 25 de julho a 3 de agosto, por estar em viagem de missão oficial.

8) Ofício nº 101, de 7 de agosto, do Deputado Zé Gerardo, justificando ausência no período
6 a 13 de agosto, por estar de licença médica.

9) Ofício nº 231, de 12 de agosto, do Senador Sérgio Guerra, justificando ausência nos dias
13 e 14 de agosto, por estar ausente de Brasília.

10) Ofício nº 201, de 18 de agosto, do Deputado Leonardo Moura Vilela, justificando
ausência no dia 19 de agosto, por estar participando de compromissos partidários no Estado.

11) Ofício nº 298, de 20 de agosto, do Senador Sérgio Cabral, justificando ausência no dia
21 de agosto, por estar cumprindo compromissos políticos.

12) Ofício nº 130, de 21 de agosto, do Deputado Carlos Nader, justificando ausência no dia
21 de agosto, por estar participando de outra reunião.

13) Ofício nº 293, de 21 de agosto, do Deputado João Grandão, justificando ausência no dia
21 de agosto, por estar participando de seminário em outro local.

14) Ofício nº 252, de 21 de agosto, do Senador Sérgio Guerra, justificando ausência no
período de 22 de agosto a 2 de setembro, por estar em missão em Taiwan.

15) Ofício nº 47, de 21 de agosto, do Deputado Júlio Cesar, justificando ausência no dia 21
de agosto, por estar em reunião de outra Comissão.

16) Ofício nº 92, encaminhado via fax no dia 22 de agosto, do Deputado José Chaves,
justificando ausência no dia 21 de agosto, por estar cumprindo compromissos assumidos
anteriormente.

17) Ofício nº 236, de 25 de agosto, do Senador Delcídio Amaral, justificando ausência no dia
26 de agosto, por estar cumprindo compromissos assumidos no Estado.

18) Ofício nº 263, de 26 de agosto, do Deputado Geraldo Resende, justificando ausência no
dia 21 de agosto, por estar em outra reunião.

Correspondência externa recebida:
1) Ofício nº 670/2003, de 14 de julho, da Secretaria de Controle Externo do Estado de

Pernambuco (SECEX/PE), encaminhando cópia do Acórdão nº 750/2003-TCU-Plenário e de
relatório de inspeção referentes a obras de implantação de projetos de irrigação em Serra Talhada.

2) Ofício Circular nº 17, de 7 de julho, da Escola de Administração Fazendária — ESAF,
solicitando colaboração no sentido de divulgar concurso de monografias em finanças públicas —
VIII Prêmio Tesouro Nacional - 2003.

3) Ofício nº 1.305, de 7 de agosto, do Ministro dos Transportes, Anderson Adauto,
solicitando retificação de subtítulos constantes do Projeto de Lei nº 24/2003-CN, referentes à
Unidade Orçamentária 39252 — Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes —
DNIT. Cópia desse ofício foi encaminhada ao Relator do Projeto de Lei nº 24/2003-CN, Deputado
Pedro Novais, em 7 de agosto de 2003.

4) Ofício nº 206, de 18 de agosto, do Governador do Estado de Roraima, Francisco
Flamarion Portela, solicitando o remanejamento de recursos para o Estado contidos no Projeto de
Lei nº 24/2003-CN. Cópia desse ofício foi encaminhada ao Relator do Projeto de Lei nº 24/2002-
CN, Deputado Pedro Novais, em 21 de agosto de 2003.

5) Ofício nº 915, de 22 de agosto, do Ministro de Estado do Controle e da Transparência,
pertencente à Controladoria-Geral da União, Dr. Waldir Pires, em que encaminha nota técnica
sobre denúncia de eventuais irregularidades no convênio celebrado entre o Ministério do Meio
Ambiente e a Prefeitura Municipal de Sobradinho, na Bahia.

Avisos/SGS, de 16 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 1.543 (Acórdão nº 901/2003): auditoria realizada nos contratos de manutenção
do complexo de geração de energia termonuclear de Angra, no Estado do Rio de Janeiro.

2) Aviso nº 1.545 (Acórdão nº 902/2003): auditoria na execução de obras relativas ao
Programa de Trabalho Reforço no Sistema de Transmissão na Área do Estado de Goiás e do Distrito
Federal.
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3) Aviso nº 1.552 (Acórdão nº 904/2003): auditoria no Programa de Trabalho Apoio a
Entidades de Ensino Superior não Federais, em Brasília-DF.

4) Aviso nº 1.555 (Acórdão nº 907/2003): auditoria nas obras de construção do Edifício
Sede do Tribunal Superior Eleitoral — TST, em Brasília-DF.

5) Aviso nº 1.557 (Acórdão nº 908/2003): auditoria nas obras de construção do Centro de
Treinamento da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, no Município de Natal-RN.

6) Aviso nº 1.564 (Acórdão nº 896/2003): auditoria nas obras de restauração de rodovias
federais no Estado do Rio de Janeiro.

7) Aviso nº 1.566 (Acórdão nº 897/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva,
rotineira e emergencial de rodovias no Estado do Ceará.

8) Aviso nº 1.572 (Acórdão nº 900/2003): auditoria nas obras de construção da Adutora de
Santa Cruz, no Estado do Rio Grande do Norte.

Avisos/SGS, de 16 de julho, do Tribunal de Contas da União, remetidos à Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão, na forma de
Aviso do Congresso Nacional (AVN):

1) Aviso nº 1.542 (Acórdão nº 894/2003): auditoria nas obras de construção do Pronto
Socorro Cardiológico de Pernambuco — PROCAPE.

2) Aviso nº 1.547 (Acórdão nº 903/2003): auditoria nas obras de estabilização das margens
do Rio Sergipe em Aracaju (Molhes da Coroa do Meio e de Atalaia Nova).

3) Aviso nº 1.567 (Acórdão nº 898/2003): auditoria nas obras de ampliação e recuperação
das instalações do Porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo.   

4) Aviso nº 1.569 (Acórdão nº 890/2003): auditoria nas obras de restauração das rodovias
BR-101/ES (trecho Linhares—Divisa Espírito Santo/Bahia, Km 0 ao  Km 149) e BR-259/Espírito
Santo (trechos: João Neiva—Colatina, Km 0 ao Km 51,2; Colatina—Divisa Espírito Santo/Minas
Gerais, Km 59 ao Km 108,6; e  Variante Provisória de Maria das Graças).

5) Aviso nº 1.575 (Acórdão 909/2003): auditoria nas obras de adequação de contornos
rodoviários do Corredor Leste — BR-381/Minas Gerais, em Coronel Fabriciano, no Estado  de
Minas Gerais.

- Aviso/SGS, de 18 de julho, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 1.595 (Acórdão 1.146/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários  do  Corredor Sudeste — BR-359/Mato Grosso do Sul — trecho Cochim—Alcinópolis,
no Estado de Mato Grosso do Sul.

- Avisos/SGS, de  23 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 1.604 (Acórdão  938/2003): auditoria operacional no Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) sobre a qualidade das obras rodoviárias custeadas com
recursos  federais.

2) Aviso nº 1.613 (Acórdão nº 941/2003): auditoria nas obras de complementação e
melhoramento do Porto de Suape,  no Estado de Pernambuco.

3) Aviso nº 1.615 (Acórdão nº 942/2003): auditoria nas obras de construção da Sede
Administrativa da Agência Nacional de  Águas — ANA — no Distrito Federal.

4) Aviso nº 1.618 (Acórdão nº 943/2003): auditoria nas obras  de construção do Edifício-
Sede da Seção Judiciária do Piauí, na  cidade de  Teresina.

5) Aviso nº 1.621 (Acórdão nº 944/2003): auditoria  nas obras de reforma do  edifício anexo
do TRF da 1ª Região, em Brasília, DF.

6) Aviso nº 1. 623 (Acórdão nº 945/2003): auditoria nas obras de revitalização da  infra-
estrutura de centros urbanos de médio e grande porte — revitalização da infra-estrutura em áreas
urbanas da Capital (Zonas Norte e Oeste), em Natal, Rio Grande do Norte.

7) Aviso nº 1.626 (Acórdão nº 947/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva,
rotineira e emergencial de rodovias no Estado de São Paulo.

8) Aviso nº 1.632 (Acórdão nº 950/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva,
rotineira emergencial de rodovias no Estado do Paraná.

9) Aviso nº 1. 637 (Acórdão nº 965/2003): auditoria nas obras de implantação dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais no Distrito Federal — reformas no Edifício  Intercom.
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10) Aviso nº 1.642 (Acórdão nº 952/2003): auditoria nas obras de implantação da Usina
Termelétrica  de Candiota III (Fase C), com capacidade de 350 megawatts, no Estado do Rio Grande
do Sul.

11) Aviso nº 1.645 (Acórdão nº 953/2003): auditoria nas obras de  revitalização da Usina
Termelétrica Presidente Médici, em Candiota, no  Estado do Rio Grande do Sul.

12) Aviso nº 1.646 (Acórdão nº 954/2003): auditoria  nas obras de  ampliação da
capacidade da Nova Usina Termelétrica de Porto Alegre (NUTEPA), de 24 para 75 megawatts.

13) Aviso nº 1.647 (Acórdão nº 955/2003): auditoria nas obras de  implantação de sistema
de transmissão associado à Usina Hidrelétrica de Luiz Gonzaga — Etapa II (15 quilômetros de linha
de transmissão  de 230  KV  e 5 subestações com 300 MVA).

14) Aviso nº 1.648 (Acórdão nº 956/2003): auditoria nas obras de reforma, ampliação e
melhoria das instalações no Centro de Convenções de Brasília, no Distrito Federal.

15) Aviso nº 1.654 (Acórdão nº 957/2003): auditoria nas obras do Aeroporto Regional do
Planalto Serrano, no Município de Correia Pinto, no Estado de Santa Catarina.

16) Aviso nº 1.661 (Acórdão nº 958/2003): auditoria nas obras do Aeroporto Regional Sul de
Santa Catarina, em Jaguaruna, Santa Catarina.

17) Aviso nº 1.664 (Acórdão nº 959/2003): auditoria nas obras de  expansão do sistema de
transmissão associado à UHE Tucuruí, no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente
120 km de linha de  transmissão de 600 MVA).

18) Aviso nº 1.665 (Acórdão nº 960/2003): auditoria nas obras de construção do Edifício-
Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios.

19) Aviso nº 1.667 (Acórdão nº 961/2003): auditoria nas obras da construção de ponte
sobre o Rio Cocó, no acesso à CE-040, Município de Fortaleza, Ceará.

20) Aviso nº 1.678 (Acórdão nº 962/2003): auditoria nas obras de expansão do sistema de
transmissão de energia elétrica no Estado do Mato Grosso.

- Avisos/SGS, de 23 de julho, do Tribunal de Contas da União, remetidos à Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão, na forma de
Aviso do Congresso Nacional (AVN):

1) Aviso nº 1.627 (Acórdão nº 948/2003): auditoria na administração das hidrovias do
Tocantins e Araguaia, vinculada à Companhia Docas do Pará.

2) Aviso nº 1.630 (Acórdão nº 949/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários da BR-317 no Estado do Amazonas — Boca do Acre—Divisa Amazonas/Acre.

3) Aviso nº 1.639 (Acórdão nº 966/2003): auditoria nas obras de construção do Hospital de
Santo Antônio do Descoberto, no Estado de Goiás.

- Avisos SGS, de 30 de julho, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 1.696 (Acórdão nº 940/2003): inspeção nas obras de construção de pontes em
rodovias federais em Rondônia.

2) Aviso nº 1.722 (Acórdão nº 1.000/2003): auditoria nas obras de recuperação do Porto de
Fortaleza, Ceará.

3) Aviso nº 1.724 (Acórdão nº 1.001/2003): auditoria nas obras de restauração das rodovias
federais do Estado do Ceará.

4) Aviso nº 1.728 (Acórdão nº 1.003/2003): auditoria nas obras civis para aprofundamento
do cais comercial do Porto de Fortaleza, Estado do Ceará.

5) Aviso nº 1.729 (Acórdão nº 1.004/2003): auditoria das  obras de dragagem de
aprofundamento do Porto de Fortaleza, Estado do Ceará.

6) Aviso nº 1.730 (Acórdão nº 1.005/2003): auditoria das obras de construção de trechos
rodoviários no Corredor São Francisco, BR-135/ Bahia, divisa Piauí/Bahia e divisa Bahia/Minas
Gerais.

7) Aviso nº 1.732 (Acórdão nº 1.006/2003): auditoria nas obras de conservação preventiva,
rotineira e emergencial no Estado da Paraíba.

8) Aviso nº 1.733 (Acórdão nº 1.007/2003): auditoria nas obras de construção de trechos
ferroviários no Corredor Nordeste — construção e reconstrução do trecho ferroviário ramal do
Gesso — Ferrovia Transnordestina.
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9) Aviso nº 1.734 (Acórdão nº 1.008/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários no Corredor Leste — adequação de trechos rodoviários no Estado do Espírito Santo.

10) Aviso nº 1.735 (Acórdão nº 1.009/2003): auditoria nas obras de adequação de trechos
rodoviários da BR-116, no Estado do Ceará — Fortaleza—Pacajus.

11) Aviso nº 1.737 (Acórdão nº 1.017/2003): auditoria na função Universidade de Brasília —
FUB. Obras de modernização e recuperação de infra-estrutura física de universidades federais e
hospitais de ensino.

12) Aviso nº 1.739 (Acórdão nº 1.018/2003): auditoria na sobras de contenção de
enchentes, controle de enchentes, no Estado do Amazonas.

13) Aviso nº 1.744 (Acórdão nº 1.020/2003): auditoria nas obras de implantação de infra-
estrutura esportiva para uso de comunidades carentes. Construção e equipamentos de ginásios
poliesportivos, no Estado do Rio de Janeiro.

14) Avisos nºs 1.758 e 1.761 (Acórdãos nºs 986 e 987/2003, respectivamente): recursos de
revisão interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União referentes a obras
de construção do Fórum Trabalhista da cidade de São Paulo.

15) Aviso nº 1.765 (Acórdão nº 1.025/2003): representação formulada pelo Sindicato da
Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo — SINDGUAPOR contra possíveis irregularidades
praticadas nas obras e serviços de implantação de terminal portuário para granéis líquidos em
Barra do Riacho, Município de Aracruz, Espírito Santo.

16) Aviso nº 1.768 (Acórdão nº 1.010/2003): auditoria nas obras de implantação da Usina
Termonuclear de Angra III, de 1.309 MW, no Estado do Rio de Janeiro.

17) Aviso nº 1.769 (Acórdão nº 1.011/2003): auditoria nas obras de implantação de
sistemas de transmissão de Cachoeira Paulista a Adrianópolis, 3º circuito, com aproximadamente
177 km de linha de transmissão em 500 KV, e subestações associadas.

18) Aviso nº 1.770 (Acórdão nº 1.012/2003): auditoria nas obras de implantação do ciclo
combinado da UTE São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, com acréscimo de 193 MW.

19) Aviso nº 1.771 (Acórdão nº 1.013/2003): auditoria nas obras de implantação do ciclo
combinado da UTE Roberto Silveira, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, com acréscimo de 80
MW.

20) Aviso nº 1.772 (Acórdão nº 1.014/2003): auditoria nas obras de expansão do sistema de
transmissão Acre/Rondônia. Acréscimo de aproximadamente 1.300 km de linha de transmissão e
reforços de 1.963 MVA nas subestações associadas.

21) Aviso nº 1.773 (Acórdão nº 1.015/2003): auditoria nas obras de revitalização do parque
de geração térmica de energia elétrica da Companhia Energética do Amazonas, de 71,2 KW.

22) Aviso nº 1.774 (Acórdão nº 1.016/2003): auditoria nas obras de modernização e
recuperação de infra-estrutura física das instituições federais de ensino superior e hospitais de
ensino, no Estado do Rio Grande do Norte.

23) Aviso nº 1.779 (Acórdão nº 995/2003): auditoria nas obras de reforma do edifício-sede
da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.

24) Aviso nº 1.784 (Acórdão nº 996/2003): auditoria nas obras de construção, ampliação e
aparelhamento de estabelecimentos penais no Estado de São Paulo.

25) Aviso nº 1.786 (Acórdão nº 997/2003): auditoria nas obras de construção do edifício-
sede da Seção Judiciária da Justiça Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais.

26) Aviso nº 1.788 (Acórdão nº 998/2003): auditoria nas obras de ampliação do edifício
anexo à Seção Judiciária da Justiça Federal em Manaus, Amazonas.”

É só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria ao Deputado Carlito Merss

que interrompesse a leitura dos avisos, porque é grande o acúmulo em virtude da falta de reuniões.
O restante passaremos para as próximas reuniões.

Há número regimental nas duas Casas, Câmara e Senado. Em face disso, submeto à
apreciação as atas da 11ª reunião ordinária, realizada em 12, 13 e 14 de agosto de 2003 — foi feita
correção na página 1 da ata —, e da 12ª reunião ordinária, realizada em 19 de agosto de 2003. Em
apreciação também o termo da reunião nº 4, de 2003.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas e do termo, por terem
sido distribuídos antecipadamente.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Sr. Presidente, em fevereiro deste ano, um

decreto do Presidente da República cancelava todos os empenhos de obras que não tinham sido
iniciadas. Esses empenhos tinham sido feitos no final do ano passado — em setembro, outubro,
novembro e dezembro —, quando as Prefeituras ainda não haviam feito sequer as licitações, pois
não havia tempo para isso. Foram feitos os cancelamentos.

Em março, tivemos uma reunião aqui e o Deputado Sérgio Miranda, que eu gostaria que
ouvisse isso, assumiu conosco o compromisso de obter do Governo a suspensão daquele decreto,
até o final de abril, se não me engano, para que pudéssemos discutir a situação entre nós, aqui na
Comissão.

Isso não aconteceu. Infelizmente, o Deputado Sérgio Miranda não pôde honrar a intenção de
S.Exa., porque o Governo não se mostrou disposto a fazer isso.

Já levantamos o problema várias vezes, inclusive em reuniões de lideranças que temos tido
com V.Exa. E eu queria levantá-la mais uma vez. Queria deixar consignado aqui que temos tido
muita boa vontade no andamento dos trabalhos desta Comissão. O partido tem feito todo o
possível. Entramos com uma ADIN com relação a esse decreto de fevereiro, mas ela não foi recebida
pelo Ministério Público, tendo sido arquivada. Entendeu-se que não havia base legal para dar
andamento a ela.

Hoje só há uma hipótese: voltar a discutir essa questão aqui nesta Comissão. Quero dizer
a V.Exa. que a nossa boa vontade está relacionada a um acordo que fizemos ontem, com nosso
Líder, aqui representado pelo Deputado Anivaldo Vale. Aquilo que foi acordado será cumprido.
Quero alertar V.Exa. para o fato de que não aceitamos que essa questão seja esquecida. São
contratos, convênios que foram assinados pelas Prefeituras; muitas delas, inclusive, já tiveram
despesas em função disso e depois tiveram os convênios cancelados. Se isso não foi ilegal, pelo
menos foi politicamente errado, eticamente errado.

Por isso, chamo mais uma vez a atenção da Comissão, do Líder do Governo, Deputado
Sérgio Miranda, e dos demais Líderes da base do Governo para que negociemos em cima de algo
que já havia sido definido pelo outro Governo, pois muitos contratos foram feitos pelas Prefeituras,
no exercício da sua responsabilidade, do seu dever, da sua competência.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o assunto

abordado pelo Deputado Alberto Goldman foi amplamente discutido aqui nesta Comissão.
Posteriormente, estivemos com um grupo de Prefeitos no Ministério das Cidades. Na ocasião, eles
mostraram ao Ministro várias fotos de ruas abertas, obras que foram iniciadas e os recursos não
foram liberados. Essas obras precisam ser concluídas.

Discutimos o assunto com o Líder do Governo, Deputado Sérgio Miranda, que prontamente
se dispôs a buscar uma solução para evitar esse incômodo que os Prefeitos estão experimentando
— isso não acontecesse só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, inclusive no Estado do
Pará.

Gostaríamos que o assunto ficasse presente na pauta de prioridades de discussão aqui na
Comissão de Orçamento, como forma de solucionar todas essas pendências.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, nobres

Deputados Alberto Goldman e Anivaldo Vale, chamo a atenção dos colegas para o fato de que
quando houve o decreto de contingenciamento, fizemos um compromisso de esperar mais um
período, algo em torno de 1 mês. De fato, isso foi cumprido, porque o SIAF ficou aberto, nesse
período, para inscrição. Não houve reuniões aqui na Comissão, mas houve um prazo para permitir
as reinscrições de Restos a Pagar.

A execução do orçamento deste ano, caro Deputado Alberto Goldman, tem sido feita
basicamente com os Restos a Pagar do ano passado. Mesmo os créditos do Ministério das Cidades,
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que vamos aprovar depois desse longo debate, que é o PL nº 17, não são os Restos a Pagar de 2002,
mas os Restos a Pagar de 2001 e anos anteriores, que foram cancelados a partir de uma
interpretação da Lei nº 4.320, em dezembro de 2002. Então, o que está sendo executado pelo
Ministério do Esporte e pelo Ministério das Cidades são basicamente programas de Restos a Pagar
do Governo anterior. A execução propriamente dita do orçamento de 2003 ainda não começou no
que diz respeito às nossas emendas, aos subtítulos aprovados pelo Congresso Nacional.

Quero frisar que o Líder do Governo na Comissão é o Senador Amir Lando. Eu sou um mero
e modesto Vice-Líder, que estou aqui dando minha contribuição e buscando atuar levando em
conta esses aspectos críticos levantados pela Oposição. Quando existe bom senso, quando existe
razão, tenham a plena consciência de que me sensibilizo e me mobilizo para resolver o problema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esclarecido o assunto. Não havendo

discussão sobre as atas das reuniões anteriores, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 9º do
Regulamento Interno desta Comissão, declaro as atas e o termo de reunião aprovados.

Ordem do Dia.
Informo que a seleção de itens a seguir, constantes das Pautas nºs  21 e 22, decorrem de

acordo firmado na reunião do Colegiado de representantes de Líderes partidários com assento na
Comissão, realizada ontem na sala de reuniões da Presidência.

Pauta nº 21, de 2003.
Projeto de Lei nº 13, de 2003, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor de 6 milhões, 181 mil, 787 reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Anivaldo Vale.
Não foram apresentadas emendas.
O Relator é favorável ao projeto e, inclusive, já relatou a matéria na reunião anterior.
Já podemos passar à votação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É exatamente isso, Sr. Presidente. Já relatamos a

matéria na reunião anterior e já discutimos o projeto. É só votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o parecer do Relator na

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o parecer do Relator no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Projeto de Lei nº 17, de 2003, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor do Ministério das Cidades, crédito especial no valor de 24 milhões, 770 mil, 920
reais, para os fins que especifica”.

O Relator é o Deputado Dr. Rosinha.
Foram apresentadas 159 emendas.
O voto é favorável.
Tem a palavra o Relator, o nobre Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, em função do

grande debate sobre esse projeto ocorrido entre as Lideranças, em função de todo o debate que
ocorreu em todas as bancadas sobre esse projeto de lei, consulto os demais pares desta Comissão
se há necessidade de ler todo o parecer ou somente o voto do Relator.

No último debate que fizemos houve algumas sugestões, que este Relator acatou, retirando,
inclusive, um dos itens e anexando, conforme solicitado, todas as obras que serão atendidas com
os Restos a Pagar. São restos a pagar de 2001 e de 2002, cancelados, inclusive, por decreto do
então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, e agora, na recomposição do Ministério
das Cidades e na recomposição interna da questão orçamentária, esse projeto de lei veio para cá.

Analisamos todas as emendas apresentadas. Não deixamos uma sequer sem análise.
Discutimos com vários Deputados e Senadores que apresentaram essas emendas e discutimos
também com todas as Lideranças.
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Em função de todo esse debate, nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei, na forma
proposta pelo Poder Executivo, uma vez que fizemos todos os debates e esclarecemos tudo. Talvez
tenha sido esse o projeto de lei mais debatido da história desta Comissão — pelo menos desde que
aqui estou, há 4 anos.

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 17, de 2003, na forma proposta pelo
Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, entendendo que esta matéria é

extremamente controversa e por ter motivado a obstrução na Comissão, gostaríamos de elencar
vários pontos aqui abordados.

O primeiro deles é que não é usual, por isso não vamos aceitar que após esse projeto de lei o
Governo possa cancelar emenda de Parlamentares. Quero fazer aqui esse registro, em nome do
nosso partido, o PFL,  porque isso não é usual nesta Comissão. Entendemos que o Executivo tem
que cumprir a Lei Orçamentária, fazendo os devidos pagamentos financeiros referentes às emendas
parlamentares que aprovamos nesta Comissão.

Do acordo que fizemos ontem constou a retirada do item em que o Deputado Dr. Rosinha
limitava as emendas dos Parlamentares em 2 milhões de reais. De acordo com a reunião de Líderes
que fizemos ontem, o item “a” do parecer do Relator deveria ser retirado, porque aqui, Sr.
Presidente, não podemos cercear o direito de o Parlamentar fazer as emendas que forem
necessárias aos projetos de lei.

O terceiro ponto que abordamos era a anexação da lista dos convênios que seriam atendidos
por esse projeto de lei. Os convênios e as cidades deveriam constar de uma lista anexa ao projeto
de lei.

Como foram cumpridos esses requisitos, entendendo que o acordo que fizemos melhorou o
projeto e que não se tornará usual a prática de cancelamento de emendas, limitando-se a esse
projeto de lei, somos favoráveis à aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Claudio
Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem,
participei da reunião das Lideranças, quando ficou claro o apoiamento dos Srs. Líderes para
aprovação desse projeto. Contudo, quero manifestar que, ainda que tenha havido negociações em
cima desse projeto de lei, temos claro que a Bahia sai prejudicada. Os recursos cancelados montam
mais de 6 milhões e os que estão previstos para serem pagos nos Restos a Pagar de 2001 não
chegam, salvo engano, a 600 mil. A Bahia, nesse particular, sai extremamente prejudicada.

Sr. Presidente, se V.Exa. permitisse, gostaria de certificar-me, nesse particular, quanto a
essa diferença e conversar com o coordenador do PFL na Comissão, Deputado Pauderney Avelino,
para que possamos, no caso da Bahia, ver claramente se não existe, efetivamente, impedimento.

A informação que tivemos ontem foi que não haveria prejuízo algum. Mas nossa assessoria
nos indica que teremos, sim, grandes prejuízos. Portanto, gostaria que V.Exa. levasse em
consideração este apelo que faço e, pelo menos, desse um tempo. Poderíamos passar para outro
item da pauta e deixar mais para o final desta sessão a discussão desse projeto, para que possamos
verificar se a Bahia sai ou não prejudicada, se existe ou não compromisso efetivamente de revermos
essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Dr. Rosinha,
Relator.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, quero esclarecer ao nobre Parlamentar
que parte do processo não veio para cá, porque foi atendido por ato administrativo. Quero
esclarecer alguns pontos a V.Exa. Por exemplo, 360 mil reais, Ilhéus; Caldeirão Grande, 150 mil
reais; São Sebastião do Passe, 225 mil; Juazeiro, 502 mil; Nilo Peçanha, 152 mil.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já passou dos 600 mil.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Passou, está muito acima. Está sendo contemplado,

porque não enviamos para cá parte dos Restos a Pagar, porque atendeu por ato administrativo. O
nosso Orçamento permite que por ato administrativo se faça 20% de alocação. Portanto, parte já foi
feita por lá. Veio para cá aquela que superava 20%.
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Estou esclarecendo V.Exa. que só o que falei já superou o que V.Exa. tinha dito. Posso,
inclusive, entregar para V.Exa. conferir. Houve todo esse cuidado, e ontem os Deputados Machado
e Pauderney Avelino trabalharam todos esses números conosco.

Conhecendo V.Exa., passo os Municípios que foram contemplados entre os que estão no
projeto e os que estão no ato administrativo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, acredito nas palavras do Relator,
Deputado Dr. Rosinha. O Deputado Pauderney Avelino está nos afiançando também. Acaba de
passar uma lista dos Municípios que estão sendo atendidos. Portanto, acreditando nos meus
companheiros, sinto-me contemplado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse PL nº 17
traz no seu bojo cancelamento de emendas de Deputados não eleitos. Trazia também, no parecer do
Relator, um fato inédito na Comissão de Orçamento, que era cercear o Deputado na apresentação
de emendas, em créditos especiais ou adicionais, após o seu limite de 2 milhões.

Gostaria de agradecer a perfeita compreensão do Deputado Dr. Rosinha e dos demais
Líderes desta Comissão. Em reuniões com a Presidência desta Comissão, ficou acordado que seria
retirado do texto o cancelamento de emendas, permitindo aos Deputados continuarem a apresentar
suas emendas.

Vejo isso como algo muito salutar, Sr. Presidente, porque é o Deputado que, ao receber o
Orçamento ou um crédito, aprimora o Orçamento. Chega onde o Orçamento não chegou. Então, vai
atender a solicitação de construção de um posto de saúde, de  uma estrada, de uma ponte ou de
uma escola. É esse o trabalho tradicional do Deputado nesta Casa.

Outro ponto que quero deixar destacado é que houve a nossa concordância quanto a esse
cancelamento atingir emendas de Deputados não eleitos, mas é uma única vez, porque não vamos
concordar com o cancelamento de emenda de Deputado daqui para a frente. E quanto às emendas
de bancada que forem objeto de cancelamento ou de remanejamento, isso terá de ser feito mediante
prévio entendimento com a bancada, sob pena de também não concordarmos.

Penso, Deputado Dr. Rosinha, que o Ministério deveria ter buscado outra fonte de recurso.
O Ministério do Planejamento deveria ter dado uma fonte, seja o superávit, reserva de contingência,
mas não as emendas de Parlamentares, mesmo dos não eleitos.

Em nome do bom entendimento e da agilização do trabalho da Comissão e da
excepcionalidade de tratamento desse crédito, concordamos com a votação e somos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, eu, particularmente, não

concordo, porque nestes 13 anos que estou na Comissão de Orçamento nunca vi essa prática aqui
dentro, mas como é um acordo de Lideranças, vamos ter que obedecer. A Casa trabalha, sobretudo,
com respeito absoluto, principalmente no que diz respeito a acordo. Então, o PP vai concordar
também, vai aprovar, não vai pedir verificação. Mas esperamos que essa prática não volte a
acontecer, porque entendo que isso é um desrespeito ao trabalho do Parlamentar.

Portanto, o PP encaminha favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado.
Tem a palavra o Deputado José Borba, do PMDB.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, nobres companheiros, após uma série de

reuniões, observando o posicionamento de todas as bancadas, alcançamos e chegamos ao acordo
que entendemos bastante importante.

Esse acordo ficou pautado. Vale salientar que se aplica especificamente a este PL nº 17, até
visando um risco bastante grande de não abrirmos precedente dessa natureza, que adentre naquilo
que temos, internamente, de mais sagrado, que são as emendas de Parlamentes, sejam as
individuais, sejam as coletivas.
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Portanto, frisando bem esses compromissos, o PMDB, aceitando e cumprindo o acordo,
encaminha favoravelmente, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O PMDB é favorável.
Com a palavra o Deputado Carlito Merss, do PT. (Pausa.)
Dispensou o uso da palavra o Deputado Carlito Merss.
Tem a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer aos colegas

sobre o debate que ocorreu em torno desse PL, com a constatação de que foi um dos debates mais
transparentes a que esta Casa assistiu. Discutimos um total de Restos a Pagar que envolve 70
milhões, sendo o crédito de apenas 24 milhões, esclarecemos a aplicação dos 50 milhões, e todos
esses remanejamentos vieram através da Caixa Econômica, que constatou a existência de obras
realizadas e a necessidade de que o Poder Executivo fizesse o devido pagamento  e inscrevesse em
Resto a Pagar.

Houve um acordo, que se prende — e quero esclarecer os Deputados sobre isso — a uma
alteração na LDO. O art. 61 da atual LDO, uma conquista de Parlamentares, obriga o Governo a
esclarecer objetivamente onde estão sendo feitos os cancelamentos. Tivemos uma prática, nos 2
anos anteriores, que a fonte para esses PLs vinha de um superávit financeiro. Ora, o superávit
financeiro é uma receita financeira, e posteriormente, dentro de cada Ministério, especialmente no
Ministério do Planejamento, teria de haver o corte nas despesas não financeiras para cobrir essa
receita financeira. Quando se faz o esclarecimento sobre o assunto, percebe-se que não eliminaram
emenda parlamentar alguma, na sua totalidade. Fizeram um corte marginal nas emendas para
chegar a esse montante destinado ao pagamento de emendas parlamentares.

Saliento que vamos discutir, de forma esclarecedora, o assunto. Quando não houver
explicações, agiremos da mesma forma quando da análise do Projeto de Lei nº 19, discutido ontem:
retiraremos o corte das emendas parlamentares,  conforme aprovamos. Mas virão outros projetos
com cortes de emendas. Podemos criar, na Comissão, esse ambiente salutar de nos reunirmos com
o Executivo e buscarmos compromissos de execução, num debate transparente e democrático,
valorizando este órgão e  a ação do Poder Executivo.

Eram esses os esclarecimentos que gostaria de prestar aos colegas.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os destaques foram ressalvados.
Foram apresentados cerca de 40 destaques. Em face do acordo, peço aos Líderes que se

manifestem, visto que suspender a votação dos destaques significa sair do acordo.
Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, ontem foi feito acordo para a

votação dessa matéria. A lista dos convênios dos Municípios está anexa. Portanto, não estava
prevista a votação dos destaques.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, na condição de Relator da matéria,

registro que, ontem, na reunião das Lideranças, analisamos o PL e fizemos o acordo baseado no
seu conteúdo. Faço um apelo às Lideranças no sentido de que retiremos os destaques ou peço a
V.Exa. que os coloque em votação em bloco. Conclamo as Lideranças a rejeitarem os destaques em
função do acordo  constituído ontem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, apresentamos 20 destaques e
discutimos ontem um acordo. Estamos aqui para cumprir esse acordo. A única coisa que exigimos
é o registro da apresentação dos destaques. Assim, retiraremos os destaques.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO- Sr. Presidente, retiro os destaques, para cumprir o

acordo. O PMDB estava presente à reunião.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Obrigado, Deputado.
Não havendo mais manifestação do Plenário e de acordo com as Lideranças, os destaques

foram rejeitados. São 45 destaques no total.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão

de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, em outros projetos, há destaques

acordados que fazem parte do entendimento entre as Lideranças. Em alguns momentos, haverá
votação de destaques, porque houve acordo em relação a alguns destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar, em globo, os Destaques
de nºs 1 a 45.

O Relator já se manifestou pela rejeição.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, o Líder do PSDB disse que

retira os destaques desde que V.Exa. registre a apresentação deles. Então, não precisará ser
votado. Foi isso que entendi, de acordo com a forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os do PFL e do PMDB serão
registrados.

Em votação a proposta de rejeição, em globo, dos destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a proposta de rejeição. Rejeitados os destaques.
A matéria não vai ao Senado Federal.
Projeto de Lei nº 18, de 2003, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de 139 milhões e 900 mil para fins que
especifica”.

O Relator é o Deputado Jorge Bittar, que não está presente.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
Solicito ao Sr. Deputado Carlito Merss que faça a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Coloco-me à disposição para ser o leitor oficial desta

Comissão.
Esse é o Projeto de Lei nº 18, de 2003, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de 139 milhões e 900 mil”.
Não foram apresentadas emendas.
O Deputado Jorge Bittar, na conclusão do seu voto, diz o seguinte:

“O exame da  proposição quanto a sua compatibilidade com o
Plano Plurianual mostra que essa se ajusta ao estabelecido pelo Plano.
Igualmente, observa-se que as suplementações pretendidas por esse
crédito adicional não contrariam as redações expressas na LDO vigente,
nem quaisquer outros dispositivos legais relativos à alocação de
recursos.

O detalhamento do projeto, por sua vez, se acha realizado
segundo os princípios da boa técnica orçamentária.

Isto posto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 18, de 2003,
na forma apresentada pelo Executivo.

Deputado Jorge Bittar, Relator”.
Esse é o relatório, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a matéria.
Com a palavra Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, esse programa foi lançado pelo

Presidente da República. Depois de algum tempo, foi enviado o projeto de lei que criava o Programa
Primeiro Emprego para a Câmara dos Deputados. Não havia projeto de lei para a abertura no
Orçamento Fiscal da União para contemplar com 139 milhões e 900 mil reais o Programa Primeiro
Emprego.

Isso é lamentável, porque naquela altura não havi a nenhum sinal de se encaminhar para
esta Casa, depois da propaganda desse programa, projeto de lei que regulamentaria aquele
programa. E, como também disse, não havia projeto de lei para abertura do crédito orçamentário.

Somos favoráveis a esse projeto de lei. Votamos pela aprovação, no plenário da Câmara dos
Deputados, do projeto de lei que regulamentava a criação do Programa Primeiro Emprego, com
algumas modificações. E fizemos as observações que entendíamos necessárias, porque no início da
sua tramitação esse projeto atropelou o Regimento, não sendo anexado aos projetos que estavam
em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Depois esse problema foi corrigido pelo Presidente da Casa, Deputado João Paulo Cunha,
que avocou para o Plenário, que fez a devida anexação.

Sr. Presidente, que essas práticas não sejam duradouras e que, quando se lançar um
programa, se faça primeiro a sua representação legal, a da respectiva lei e a da lei orçamentária.

Somos favoráveis a este projeto porque queremos que as empresas tenham vantagem em
inserir e trazer os jovens para o mercado de trabalho. Portanto, como não poderia ser diferente, o
PFL vota “sim” ao Projeto de Lei nº 18.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, na verdade, essa  é uma bandeira

nossa, do Partido da Frente Liberal. Sempre tivemos o compromisso, desde a época do Governo
Fernando Henrique, de gerar emprego e fazer com que a economia pudesse crescer para dar aos
mais jovens e aos inexperientes oportunidade de trabalho.

Esta suplementação tem por base o excesso de arrecadação, o superávit financeiro do
Tesouro. É bom que possamos ver que efetivamente o Presidente Lula desce do palanque, pelo
menos no particular, e objetivamente, com o apoio do Partido da Frente Liberal, inicia o Programa
Primeiro Emprego, que não é novo e  já foi discutido em várias oportunidades nesta Casa. Não é à
toa que quando o  votamos há pouco mais de 2 semanas na Câmara dos Deputados, mais de 20
projetos haviam sido propostos nos últimos anos.

Portanto, temos a oportunidade, nesta Comissão, de votarmos o Projeto de Lei nº 18, que
permite ao Governo Federal implantar o Programa Primeiro Emprego. Nós queremos deixar
marcado que, apesar de fazermos Oposição ao Governo, não fazemos oposição às jovens e aos
jovens brasileiros. É uma Oposição responsável e comprometida com bons projetos, como vemos
agora implantados pelo Governo do Presidente Lula. Daí porque faço questão de manifestar-me
favoravelmente a este projeto, desejando que, no decorrer do exercício presente e futuro, não lhe
faltem recursos para que possa não apenas ocorrer na sua naturalidade, mas também e
principalmente ser ampliado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Eduardo
Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, voto favoravelmente a este
projeto, considerando que é uma medida emergencial que visa tentar sanear o grande índice de
desemprego que atinge os jovens na faixa de 16 a 24 anos. Esse nível de desemprego que está
ocorrendo no Brasil é fruto de um modelo econômico instaurado no País desde 1994 e que deixou a
economia brasileira em condições de precariedade.

Estas ações afirmativas que estão sendo tomadas neste momento, com certa urgência e
relevância, não têm o condão de resolver todos os problemas dos jovens brasileiros, mas podem
minorar a situação de precariedade em que eles se encontram hoje, principalmente nos centros
urbanos, onde hordas de jovens procuram oportunidade de ocupação e renda para dar
continuidade a suas vidas. É um programa emergencial que não tem o condão de resolver os
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problemas, mas que pode minorar os efeitos de um modelo anterior que levou o País a esta
estagnação econômica.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de
parabenizar o Relator por seu relatório e registrar que somos plenamente favoráveis ao crédito que
tornará possível a implantação do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os
jovens, mesmo porque precisamos ajudar este espetáculo do crescimento a sair para o espetáculo
do emprego. São 700 mil desempregados até agora e a inclusão desses jovens pode atenuar o
impacto desse processo.

Combater o desemprego juvenil é uma prioridade e tem todo o nosso apoio. Quero
compartilhar minha preocupação com todos os colegas desta Comissão. Vai-se trazer estímulo
financeiro para o empregador na qualificação dos jovens, na concessão de auxílio financeiro para o
primeiro emprego e na qualificação de assistência técnica aos jovens.

Solicito ao Governo que não permita o desvirtuamento desse crédito. Que haja um
acompanhamento firme e persistente, ou seja, que cada real aplicado tenha o seu retorno na parte
social.

Ele tem todo o nosso apoio. Somos favoráveis à aprovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Roberto

Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, ouvi atentamente as

manifestações do PFL ao assumir a responsabilidade do projeto Primeiro Emprego. Somo-me a elas,
só que com uma posição um pouco diferente, até porque, no ex-Governo, o Ministro do Trabalho,
Francisco Dornelles, era do PP. E, à época, o partido já tinha a responsabilidade de desenvolver um
projeto do primeiro emprego, que foi assumido pelo Governo Lula.

Estamos satisfeitos. Aquilo que não foi possível realizar no Governo passado está sendo
realizado agora.

Por isso o PP, que já assumiu essa bandeira no passado, por intermédio do Ministro
Francisco Dornelles, agora também se soma a todos os demais líderes e é favorável à aprovação do
PL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não havendo mais quem queria
discutir, está encerrada a discussão.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Projeto de Lei nº 19, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União

crédito suplementar no valor global de 54 milhões, 28 mil, 297 reais, em favor da Presidência da
República e do Ministério das Relações Exteriores, para reforço de dotações consignadas na Lei
Orçamentária vigente”.

Relator, Deputado Pedro Chaves.
Com a palavra o Sr. Relator.
A esse projeto foram apresentadas duas emendas.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os recursos

necessários para abertura de crédito suplementar decorrerão de superávit financeiro da União, do
excesso de arrecadação de receitas próprias não financeiras e também da anulação parcial de
dotações orçamentárias.
A Exposição de Motivos nº 205,  do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, informa que o
crédito destina-se à Presidência da República, à Agência Nacional de Cinema, à RADIOBRÁS, à
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, à Secretaria de Controle Interno do Gabinete da
Presidência, ao SIPAM — Sistema de Proteção da Amazônia e às despesas relativas à Advocacia-
Geral da União e também ao Ministério das Relações Exteriores.
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No prazo regimental, foram apresentadas duas emendas ao projeto, de autoria dos
Deputados Edison Andrino e Alceste Almeida, objetivando restabelecer dotações inseridas na lei
orçamentária em vigor por meio de emendas de Parlamentares e que ora estão sendo oferecidas
pelo Executivo como fonte de recursos à suplementação do crédito.

As emendas, portanto, que visam à supressão de cancelamentos, tencionam também, em
decorrência a esse objetivo, a redução de dotações propostas pelo Executivo, destinadas tanto à
Presidência da República quanto ao Ministério das Relações Exteriores, em ações voltadas
respectivamente ao sistema informatizado da Secretaria Federal de Controle e Cooperação com
Países de Língua Oficial Portuguesa.

Somos pela aprovação das referidas emendas na forma do substitutivo apresentado,
reduzindo, assim, em 400 mil reais o projeto encaminhado pelo Executivo, o qual passará do total
de 54 milhões, 28 mil, 297 reais  para 53 milhões, 628 mil, 297 reais.

Voto:
Desse modo, 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 as exigências legais e aos
princípios de boa técnica orçamentária, somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 19, de
2003, na forma do substitutivo apresentado.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
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, somos favoráveis ao projeto de

lei, que usa os recursos da reserva de contingência para esse remanejamento na sua quase
totalidade.

Não ferindo qualquer legalidade, somos pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, somos favoráveis ao projeto, mas

queremos relembrar alguns pontos acertados na reunião de Líderes.
O primeiro ponto que me estranhou neste projeto foi de o Governo, que diz ter um

compromisso com o social, retirar recursos da parte social, 7 milhões, 511 mil, 697 reais. Foi
esclarecido pela Liderança do Governo, não fiquei bem convencido, mas concordei.

O outro ponto é quanto às emendas parlamentares. Estamos apresentando destaque,
conforme combinado, para manter as emendas parlamentares. De resto, somos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados, ressalvados os

destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passaremos aos destaques.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, são 10 destaques, e o próprio Relator

sugere que sejam lidos e aprovados de uma vez só.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques de 1 a 9 referem-se à

supressão do anexo de cancelamento referente às emendas parlamentares. O Destaque nº 10 trata
do anexo de suplementação referente à unidade de gabinete do Presidência da República, em que
funciona a administração da unidade, no valor de 750 mil reais.

Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, em conformidade com o acordo feito
ontem na reunião de Líderes, somos pela aprovação dos destaques apresentados pelo Deputado
Anivaldo Vale. Até sugerimos que fossem votados em bloco, para ganharmos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação, em bloco, os destaques de
1 a 10 na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
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, quero fazer um registro sobre a

aprovação desses destaques. A maioria das emendas eram de Deputados da Oposição, e estamos
preservando as emendas desses Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
Projeto de lei nº 21, de 2003, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos
Transportes e da Defesa, crédito especial no valor global de 30 milhões,  57 mil, 172 reais, para os
fins que especifica”.

Relator, Deputado Pauderney Avelino. Foi apresentada uma emenda, que, após publicação,
foi retirada pelo autor.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, este relatório é em homenagem

aos pensionistas, bolsistas e todas as pessoas que dependiam deste projeto de lei para receber seus
proventos, que, inclusive, estavam atrasados. Apresentei uma emenda que foi retirada por mim
mesmo.

Desse modo e considerando que o projeto de lei não colide com as disposições da Lei de
Diretrizes Orçamentária para 2003, não ferindo tampouco quaisquer outros dispositivos legais
relativos à alocação de recurso e seu detalhamento acha-se conforme as exigência legais e os
princípios da boa técnica orçamentária, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 21, de 2003, do
Congresso Nacional, nos termos propostos pelo Poder Executivo.

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

Deputado Pauderney Avelino.
Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o PP louva o Deputado

Pauderney Avelino pelo brilhantismo com que fez o parecer. Somos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua a discussão.  (Pausa.)
Não havendo mais quem queira manifestar-se, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Projeto de Lei nº 27, de 2003, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em favor

da Caixa Econômica Federal — CEF, crédito especial no valor de 300 mil reais, para os fins que
especifica”.

Relator, Deputado Claudio Cajado.
Foi apresentada uma emenda e o projeto obteve voto favorável.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, este é um projeto que abre ao

Orçamento de Investimento, para 2003, em favor da Caixa Econômica Federal, crédito especial no
valor de 300 mil reais. As razões constam do relatório.

Voto.
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Foi apresenta a Emenda nº 1, de autoria do Deputado João Caldas, que solicita a
suplementação de 150 mil reais para a instalação de agências da Caixa Econômica Federal em
Alagoas.

A instalação de uma agência bancária exige todo um processo de levantamento de
viabilidade econômica e estimativa de custos que culmina com a inclusão dos recursos necessários
à Lei Orçamentária anual. É importante lembrar que as dotações para esse tipo de projeto devem
ser suficientes para a conclusão integral ou de etapas bem definidas do empreendimento, sob pena
de o mesmo passar a integrar o rol de obras inacabadas.

Nesse sentido, entendemos que fracionar o crédito solicitado pela Caixa Econômica Federal
pode redundar em efeitos negativos, inviabilizando a instalação de um novo ponto de atendimento,
como, no caso, o Espírito Santo, sem garantir benefícios efetivos a outros Estados, a exemplo de
Alagoas, solicitado pelo Deputado João Caldas.

No que se refere aos aspectos técnicos legais, ressaltamos que o projeto  apresenta fonte
viável, que seu detalhamento se acha realizado segundo princípios da boa técnica orçamentária e
que 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, e
principalmente a Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003.

Diante do exposto, votamos pela rejeição da Emenda nº 01, pelos motivos expostos, e pela
aprovação do Projeto de Lei nº 27, de 2003, na forma proposta pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Em discussão o parecer.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, queremos registrar nosso voto

favorável ao projeto, mesmo porque quando discutimos este projeto — e não temos nenhuma
restrição a que se instale a agência no Espírito Santo — a preocupação que tínhamos no primeiro
momento é que o recurso estava cancelando nos Estados do Ceará e de Sergipe e abrindo para o
Estado do Espírito Santo. Na ocasião, o representante do Estado de Sergipe compreendeu
perfeitamente que não há nenhum prejuízo para os Estados. A par disso, somos favoráveis à
aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não havendo quem queira manifestar-
se, em votação na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Projeto de Lei nº 28, de 2003, que “Abre ao Orçamento de Investimento, para 2003, em favor

da Caixa Econômica Federal, crédito suplementar no valor total de 55 milhões e 600 mil reais para os
fins que especifica”.

Relator, Senador Luiz Otávio, autor de emenda. Voto favorável.
Como o Senador Luiz Otávio está ausente, peço ao Deputado Pedro Novais que faça a leitura

do parecer.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, passo a ler:

“Projeto de Lei nº 28, de 2003-CN, que ‘Abre ao Orçamento de
investimento, para 2003, em favor da Caixa Econômica Federal, crédito
suplementar no valor de 55 milhões e 600 mil reais para os fins que
especifica’.
O referido crédito encontra-se de acordo com os dispositivos
constitucionais, legais e regimentais pertinentes à matéria,
especialmente o art. 167, incisos V e VI da Constituição, e o art. 43, §
1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964.

Cumpre observar que o projeto em exame está elaborado em boa
técnica legislativa e afigura-se meritório, não afeta a meta global de
superávit primário para o corrente ano fixado para o conjunto das
empresas estatais federais, conforme constante do Anexo X, do Decreto
nº 4.708, de 28 de maio de 2003.
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Análise da emenda.
Entendemos que a emenda deva ser, no mérito, rejeitada, tendo

em vista que resultaria na perda de eficiência locativa dos recursos
orçamentários propostos no presente projeto de lei.

É o relatório.
Voto.
Diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade,

juridicidade e mérito do projeto de lei em exame votamos:
a - pela rejeição da Emenda nº 01;
b - pela aprovação do Projeto de Lei nº 28, de 2003-CN, na forma

proposta pelo Poder Executivo”.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - A matéria está em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale, para discutir.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, registro que a fonte desse recurso é a

própria Caixa. O objetivo era atender os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e o Distrito Federal
e está sendo remanejado pela própria Caixa para o atendimento da manutenção da infra-estrutura
de bens imóveis daquele órgão e também para a instalação de agências da Caixa nos Estados de
Rondônia, Amazonas, Pará,  Amapá, Maranhão,  Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás e no
Distrito Federal.

Somos favoráveis ao projeto. Entendemos que aumentar a capilaridade da Caixa Econômica
Federal é salutar, principalmente neste momento em que se busca ampliar a assistência dos
excluídos por meio do microcrédito, o programa do Governo que acho oportuno, mas para isso a
Caixa precisa ter sua capilaridade aumentada.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, em nome do PPS, quero dizer que

concordamos com esse processo, pois entendemos quão importante é a ampliação das agências da
Caixa pelas enormes filas em suas agências. Trata-se de entidade pública que pode prestar grandes
serviços à população, mas é preciso que amplie seus serviços.

Somos favoráveis não apenas pelo que faz na  Bahia e no Paraná, mas também em todas as
unidades da Federação a que se destina essa suplementação. O PPS é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado Pedro
Chaves.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES -  Sr. Presidente, manifesto meu voto favorável ao
parecer do Senador Luiz Otávio, a quem parabenizo pelo parecer apresentado. O Estado de Goiás
está sendo contemplado com 400 mil reais para a instalação de novas agências. Nosso voto é
favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Concedo a palavra ao Deputado
Roberto Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o PP é favorável a este projeto de
lei, porém, não podemos deixar de usar da oportunidade para criticar o desempenho da Caixa
Econômica  Federal no que tange à execução das emendas orçamentárias, sobretudo àquelas
transferidas para execução por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

No exercício de 2002, uma infinidade de emendas foram canceladas exatamente em virtude
do não-desempenho satisfatório da Caixa Econômica Federal. Estamos concordando com o Governo
em distribuir recursos porque sabemos que aquela entidade tem função social muito maior do que
econômica, mas ela precisa adequar-se também agora para cumprir o Orçamento Geral da União
para os Ministérios que lá depositarem seus recursos.  Ela não está cumprindo corretamente ou
não está tendo a celeridade que precisa, pois tem trazido muito desconforto aos Municípios, porque
demora na execução e complica na solicitação de documentos. Quando isso acontece, finda o prazo
para a execução orçamentária e os Prefeitos perdem os recursos.

Somos favoráveis. Queremos elogiar o Relator por ter prestigiado o Estado de  Goiás com
400 mil reais.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs.  Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no  Senado Federal.
Os Srs.  Senadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Aviso nº 5, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia dos Acórdãos nºs 268 e

269, de 2003, do TCU, bem como dos respectivos relatório e voto que os fundamentam, referente à
auditoria nas obras de conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias em Mato Grosso e
auditoria nas obras de restauração de rodovias federais em Mato Grosso”.

Relator é o  Deputado Wellington Roberto.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução, na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.
Esta matéria retorna à pauta, pois teria que ter sido aprovada por votação nominal, na

época de sua apreciação, pelo Plenário da Comissão. Porém, em virtude da aprovação do Projeto de
Resolução nº 3, de 2003, no dia 14 de agosto último, pelo Plenário do Congresso Nacional, a
votação desta matéria será pelo processo simbólico.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Aviso nº 007, de 2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 313,

de 2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que o fundamentam, referente ao
Relatório de levantamento de auditoria realizado, no período do dia 09 de maio a 27 de junho de
2002, nas obras de construção de trechos rodoviários do Corredor Oeste/Norte, BR-163/PA, divisa
Mato Grosso/Pará—Santarém. TC nº 006.360/2002-9.”

O Relator é o Deputado Júlio Cesar.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, em razão do relatório e do voto que

apresentei e das conclusões do encaminhamento do Tribunal de Contas da União a esta Comissão,
voto favoravelmente, pelo arquivamento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, como o Deputado Júlio Cesar

tem todo o cuidado possível na análise de um projeto como esse, o PP encaminha favoravelmente.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador  Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, pelo final do relatório verifica-se

que os indícios de irregularidade da obra ainda estão sendo apurados pelo Tribunal de Contas da
União, com realização de audiência com os  responsáveis. A obra não será paralisada, em vista do
seu potencial prejuízo, mas é preciso que a Comissão esteja absolutamente atenta no
acompanhamento do que neste momento indicia-se de irregularidades, mas que não justificam
uma paralisação.

É somente um alerta para que, mesmo aprovado, haja acompanhamento para que as
irregularidades não se perpetuem.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Aviso nº 009/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 550, de

2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente a
Levantamento de Auditoria realizada nas obras de construção no Perímetro de Irrigação Platôs de
Guadalupe, no Estado do Piauí. (TC nº 004.076/2002-3)”.

O Relator é o Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.
 Solicito ao Deputado Roberto Balestra o obséquio de ler o relatório.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, vou direto ao voto do Relator,
para que se ganhe tempo:

”Conforme salientado pelo voto do Ministro Relator do Tribunal
de Contas da União, Lincoln Magalhães da Rocha, acolhido pelo
Plenário, os indícios de irregularidades graves foram sanados, tendo em
vista o cumprimento da Decisão nº 1050/2000, Tribunal de Contas da
União (Plenário).

Portanto, não permanecem os motivos que ensejaram a
suspensão da obra constante da LOA/2003, o que permite à mesma
receber recursos da União.

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão
autorize o Poder Executivo a liberar recursos consignados pelo
Orçamento Fiscal da União para 2003 — Lei nº 10.640, de 14 de janeiro
de 2003 — no subtítulo 20.607.0379.1836.0173, Implantação de
Projetos de Irrigação, Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, bem como a execução dos recursos inscritos em Restos
a Pagar no âmbito da dotação consignada no Orçamento Fiscal da
União de 2002, no subtítulo  20.607.0379.1836.01 — Implantação de
Projeto de Irrigação, Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe, no
Estado do Piauí, para a execução do contrato nº 42/87”.

Esse é o relatório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Queria um esclarecimento da Presidência. Por que

pularam o Aviso nº 7, já que ele consta do acordo dos representantes da Liderança partidária na
Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi solicitada a retirada do Aviso nº 7.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quando? Ele faz parte da pauta e está como

acordado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CÉSAR) - O Aviso nº 7 já foi aprovado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Aviso nº 7 está no item nº 10. Já foi

aprovado.
Continua em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira manifestar-se, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Aviso nº 11, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 587, de 2003, do

TCU, bem como dos respectivos Relatório e voto que o fundamentam, referente a levantamento de



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

20

auditoria realizado nas obras de Adequação em Trechos Rodoviários na BR-101, no Estado do Rio
Grande do Sul, Divisa entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul — Osório”.

O Relator é o Senador Duciomar Costa.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução na forma do projeto de decreto legislativo

apresentado.
Peço ao Deputado Carlito Merss que leia o relatório.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 11. O Relator é o

Senador Duciomar Costa, que no seu voto diz o seguinte:
“Diante de todo o exposto, votamos pela exclusão da vedação da

execução orçamentária e financeira do Programa de Trabalho nº
267.8202.3337.6601.01, que é a adequação de trecho rodoviário da
BR-101, no Estado do Rio Grande do Sul, divisa Santa Catarina e Rio
Grande do Sul até Osório, constante do Quadro nº 7, anexo à Lei nº
10.640, de 2003, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Este é o relatório assinado pelo Senador Duciomar Costa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.  (Pausa.)
Não havendo quem queira manifestar-se, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Aviso nº 26, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 636, de

2003, do TCU, bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam referente ao
levantamento de auditoria realizada nas obras relativas ao programa de trabalho de Adequação de
Trechos Rodoviários na BR-101, no Estado de Santa Catarina, Palhoça, divisa de Santa Catarina com
Rio Grande do Sul (duplicação com restauração).

Relator: Senador Sérgio Guerra.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução na forma de projeto de decreto legislativo.
Solicito ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 26, de 2003.

Relator: Senador Sérgio Guerra, que encaminha o voto e o relatório que fundamentam itens
relativos ao levantamento de auditoria realizada nas obras do Programa de Trabalho de Adequação
de Trechos Rodoviários na BR-101, do Estado de Santa Catarina, Palhoça/Santa Catarina, divisa
com o Rio Grande do Sul, que é uma duplicação que está em restauração.

O  voto é o seguinte:
“Diante de todo o exposto, votamos pela exclusão da vedação da

execução orçamentária e financeira referente ao programa de trabalho
26782023312080101, adequação de trecho rodoviário no corredor
MERCOSUL, BR-101, de Palhoça, divisa Santa Catarina com Osório,
constante do Quadro VII anexo à Lei nº 10.640, de 2003, sobre a
funcional 26782023357270005, nos termos  do Projeto de Decreto
Legislativo em anexo.”

Esse é o voto do Relator, Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Aviso nº 29/2003-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 675, de

2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam referente ao
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levantamento de auditoria realizado nas obras de adequação de trechos rodoviários nas BRs 101 e
376, entre Palhoça/SC e a divisa com o Estado do Paraná”.

Relator: Senador Sérgio Guerra.
Não foram apresentadas emendas.
O parecer é pela autorização da execução na forma do decreto legislativo apresentado.
Tratando de matéria idêntica, peço ao Deputado Carlito Merss que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, trata-se do Aviso nº 29, que

encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 675, do TCU, bem como dos respectivos
relatório e voto que fundamentam o levantamento da auditoria realizada nas obras de adequação
de trechos rodoviários das BRs-101 e 376 entre Palhoça e a divisa com o Estado do Paraná.

O voto é o seguinte:
“Diante de todo o exposto, votamos pela exclusão da vedação da

execução orçamentária e financeira do contrato PG 191/96-00, referente
ao programa de trabalho 26782023357270001, que é a adequação de
trechos rodoviários do corredor MERCOSUL, BR-101 e BR-376, Santa
Catarina, divisa do Paraná com Santa Catarina, até a cidade de
Palhoça, constante do Quadro VII anexo à Lei nº 10. 640, de 2003, dos
termos do projeto de decreto legislativo em anexo.”

Esse é o voto do Relator, Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Aviso nº 081/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 822, de

2002, do TCU, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria realizado nas obras de construção das reclusas do Rio Tocantins, em
conseqüência da Barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará”.

O Relator é o Deputado Olavo Calheiros.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução da forma do projeto de decreto legislativo anexo.
Peço ao Deputado Priante que faça a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Voto do Relator:

“Conforme salientado pelo voto do Ministro Relator do Tribunal
de Contas da União Marcos Vilaça, os indícios de irregularidades
graves apontados pela equipe de auditoria já foram saneados pelo DNIT
em face do cumprimento das determinações do TCU. Portanto, não
subexistem os motivos que ensejaram a suspensão da execução da
obra constante da LOA 2003, podendo a mesma ser liberada e voltar a
receber recursos da União. Em face do exposto, voto pela autorização da
execução do Contrato 009/98 do Ministério dos Transportes por meio de
recurso eventualmente inscrito em Restos a Pagar, relativo à dotação
consignada no Orçamento Fiscal da União de 2002 e por meio de
dotação consignada pela lei orçamentária para 2003 no subtítulo
26784023757500015, construção de eclusas de Tucuruí, no Estado do
Pará, na unidade orçamentária 39252, DNIT, na forma do projeto de
decreto legislativo anexo.”

Deputado Olavo Calheiros, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, queria entender melhor essa

matéria.
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A decisão do Tribunal de Contas, item 8.3, diz o seguinte:
“Dar ciência dessa decisão, bem assim do relatório e voto, que é

fundamento, à  Presidência e à Comissão Mista de Planos e
Orçamentos, informando-as de que o Contrato 009/98, para construção
de eclusas no canal de navegação no Rio Tocantins, incluindo no
Quadro VII, mantém-se com irregularidades graves, devendo a sua
execução ser liberada da soberana avaliação no Congresso Nacional
apenas depois do cumprimento pelo Ministério dos Transportes das
determinações constantes no subitem A-811-b, devidamente (...)”

Enfim, não sabemos se essas exigências foram cumpridas. Segundo orientação do Tribunal
de Contas a execução só deve ser liberada, na soberana avaliação do Congresso Nacional, depois do
cumprimento pelo Ministério dos Transportes das determinações constantes nos subitens tais e
tais. Não sei se temos informação formal do Ministério dos Transportes de que isso foi cumprido.
Não sei se alguém pode me dar alguma informação a respeito disso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Deputado Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - O voto do Relator inicia fazendo uma citação do voto

salientado pelo Ministro Marcos Vilaça, Relator do Tribunal de Contas, em que aponta, saneado
pelo DNIT, as preocupações que o Tribunal de Contas havia indicado anteriormente. Exatamente
por conta desse parecer do Ministro Marcos Vilaça é que o Relator apresenta o seu voto favorável ao
desbloqueio desta obra. O voto do Relator já inicia fazendo essa citação. Exatamente por conta
desta posição é que essa matéria foi objeto de acordo, de concordância de todos os partidos, para
que fosse incluída na pauta, inclusive por concordância do PSDB.

Então, gostaria que V.Exa. pudesse aquiescer o voto do Relator, para que pudéssemos
avançar nessa matéria, tendo em vista as pontuações feitas na manifestação do voto do Ministro
Marcos Vilaça.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Deputado José Priante, aqui diz o seguinte:
“exame das informações remetidas pelo Tribunal de Contas.” O Tribunal encaminhou em anexo a
documentação examinada, cópia do acórdão, em que são relatadas as irregularidades identificadas.
Em decorrência das irregularidades, o TCU havia determinado providências a serem adotadas pelo
Ministério dos Transportes. Fixaram prazo de 90 dias. Exatamente os itens 811-A e 811-B.

O Ministro Relator assim se pronuncia sobre o cumprimento das determinações. O termo de
sub-rogação  e rerratificação do contrato firmado entre o Ministério dos Transportes, com a
anuência da Construtora Camargo Corrêa,  comprova, afinal de contas, o cumprimento das
determinações contidas na Decisão nº 822. Assim, encontra-se sanada a irregularidade verificada
no presente processo, após sucessivos descumprimentos de determinações da Corte.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Permite um aparte, Deputado Goldman?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - O que o Relator libera é apenas o Contrato 009/98.

Existem vários contratos para realização dessa obra.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O.k. Sr. Presidente. Parece-me satisfeita a

dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Aviso nº 092-012/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas

quais foram registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas
pelo Tribunal no exercício de 2002” e  o Aviso nº 103/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia da Decisão nº 1.147, de 2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente a Auditoria realizada na construção da adutora de Italuís, no Estado do
Maranhão — sistema produtor de Itapecuru”.
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Relator: Deputado Anivaldo Vale.
Não foram a presentadas emendas.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Com a  palavra o Sr. Relator, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Parecer da Comissão Mista de  Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização sobre o Aviso 092-012/2002, do Congresso Nacional, nº 509/2002 na
origem, que encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais foram registrados
indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercício
de 2002 e o Aviso nº 103/2002, nº 2604/2002 na origem, que encaminha ao Congresso Nacional
cópia da Decisão nº 1.147, de 2002, do Tribunal de Contas da União (Plenário), bem como dos
respectivos relatório e voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado
nas obras de construção da adutora Italuís, no Estado do Maranhão (TC nº 004.920/2001-9).

Permita-me, Sr. Presidente, ler o voto.
Trata-se de obra que visa suprimir a carência de água tratada para o uso doméstico na

Capital São Luís, uma vez que o sistema existente, Italuís 1, construído há mais de 20 anos, não
consegue atender à atual demanda, bem como ampliar a oferta de água decantada para a parte
industrial da Ilha de São Luís, próxima ao maior complexo portuário do País, Porto de Itaqui, a fim
de torná-lo economicamente viável.

Foi realizada apenas 7% da obra, sendo estimado para sua conclusão o valor de
279.674.594,60 reais. Vale informar inicialmente que os presentes avisos foram encaminhados em
cumprimento ao disposto no art. 83, LOA/2002, que determina que o Tribunal de Contas da União
remeterá ao Congresso Nacional, em até 15 dias após a sua constatação, informações referentes
aos indícios de irregularidades graves identificadas em procedimentos fiscalizatórios, contratos,
convênios, parcelas ou subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive
em meio magnético, cabendo a esta Comissão Mista e ao Congresso Nacional condicionarem ou não
a execução orçamentária do contrato, convênio, parcela ou subtrecho irregular.

Verifica-se que as obras objeto do Aviso em exame já estão inclusas no Quadro VII, anexo à
LOA/2002. Além disso, durante a apreciação do projeto de lei orçamentária para 2003 foram
encaminhadas ao Congresso Nacional novas informações sobre as obras em que foram
identificados indícios de irregularidades graves pelo Tribunal de Contas da União, o que culminou
com a elaboração do Quadro VII, anexo à LOA/2003.

Convém destacar que as obras objeto do presente aviso também estão incluídas nesse
quadro. Por outro lado, há uma deliberação mais recente do Tribunal de Contas da União sobre
essas obras, o Acórdão nº 727/2003, cuja análise é objeto do Aviso nº 34/2003, do Congresso
Nacional, para o qual também fui designado Relator.

Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame dos presentes avisos quanto ao
mérito, em face da sua prejudicialidade, decorrente da perda de oportunidade para que gerasse
seus efeitos adequados, quais sejam: a suspensão cautelar da execução orçamentária, física e
financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos de obras em que foram identificados os
indícios no âmbito da Lei Orçamentária Anual de 2002.

Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome conhecimento dos Avisos nºs 92-012
e 103/2002, do Congresso Nacional, e determine o seu arquivamento.

Sala das sessões, 5 de agosto de 2003.
Deputado Anivaldo Vale, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, quero apenas um esclarecimento.

Estamos votando o item nº 20 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Item nº 19.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Isso, o nº 19. O relatório lido diz respeito à auditoria

realizada na construção da adutora de Italuís, no Estado do Maranhão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Obrigado. Era somente esse esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar, em votação na Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item nº 20.
Aviso nº 092-017/2002-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional relação de obras nas

quais foram registrados indícios de irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas
pelo Tribunal no exercício de 2002”.

Relator: Deputado José Borba.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela autorização da execução na forma do projeto de decreto legislativo anexo.
Na ausência do Deputado José Borba, concedo a palavra ao Deputado Pedro Chaves, para

fazer a leitura do parecer.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, eis o voto do Relator:

“Diante do exposto e considerando que foram encontrados
indícios de graves irregularidades na obra ora em tela, que o Tribunal
de Contas da União já tomou as medidas constantes do ordenamento
jurídico para imputar responsabilidades e quantificar o débito e que a
obra encontra-se inscrita no Quadro VII da Lei nº 10.640/2003,
LOA/2003, opinamos para que esta Comissão: a) tome conhecimento da
decisão; b) promova a juntada deste parecer ao do Aviso nº 001, de
2003 (nº 75, SGS/ TCU, de 5 de fevereiro de 2003, na origem), relativo
ao da Decisão nº 074/2003 (TCU/Plenário); c) adote a proposta de
decreto legislativo em anexo no sentido de deliberar a execução da obra
e determinar aos seus executores o fiel cumprimento das medidas
propostas pelo TCU e evitar os possíveis pagamentos a mais.”

Sr. Presidente, este é o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto

Goldman.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, queria apenas uma informação,

pois não estou entendendo bem. O item nº 20 diz o seguinte: “Aviso nº 092-017, de 2002, que
encaminha ao Congresso Nacional relação das obras nas quais foram registrados indícios de
irregularidades graves no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal, no exercício de 2002.”
O relatório se refere às obras de infra-estrutura de irrigação — Projeto Salangô — no Estado do
Maranhão. Não está batendo. Alguma coisa está errada. Aliás, quando se refere ao aviso, o nobre
Deputado usa o nº 092-117.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Alberto Goldman,
realmente há um engano na cópia. Então, determino a suspensão da discussão.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a retirada de pauta do
item nº 20, porque o relatório distribuído é do Senador Jonas Pinheiro, e foi lido pelo Deputado
José Borba um outro relatório.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Houve um embolamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O item está sendo retirado.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A Oposição tem de estar sempre atenta,

acompanhando. Não é a ex-Situação e agora Oposição. Estou aqui atendo.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Quero saber qual Situação, ou Oposição. Aqui somos

oposição a esse aviso.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Oposição, aqui.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas nesse somos oposição.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Oposição.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Mas Oposição a qual aviso? A este somos oposição.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A Oposição de esquerda.
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(Não identificado) - Deputado Alberto Goldman, está garantida a Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continuando a discussão.
Item nº 22.
Relatório para adequação do Regulamento Interno à Resolução nº 1, de 2001, do Congresso

Nacional.
O Relator é o Deputado Pedro Novais.
O voto é favorável nos termos do projeto de adequação apresentado.
Antes de passar a palavra ao Relator, informo que o assunto a ser debatido trata apenas de

Adequação do Regulamento Interno da Resolução nº 1, de 2001, e que não há modificações
propostas pelo Relator.

Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, vou ler o relatório, resumidamente.
O presente projeto visou ajustar as normas constantes do Regulamento Interno da

Comissão Mista de Orçamento, de 21 de agosto de 1997, à nova realidade imposta pela Resolução
nº 01, de 2001.

Nesses termos, sem que houvesse inovações às normas vigentes, foram implementados os
seguintes ajustes: a) inclusão de dispositivos inseridos na Resolução nº 01/01; exame e emissão de
parecer sobre documentos encaminhados por determinação da Lei Complementar nº 101/2000;
constituição dos comitês de apoio às Relatorias do projeto da lei orçamentária, art. 11;
regulamentação dos procedimentos acerca das obras com indícios de irregularidades
encaminhados pelo TCU; ampliação do conteúdo previsto no parecer preliminar ao projeto de lei
orçamentária, art. 18, § 3º; definição de regras para apresentação de emendas de Relator à
despesa; definição de regras para admissão de emendas; ampliação do conteúdo dos relatórios;
regras para admissão de destaques; b) exclusão e adequação de dispositivos constantes do
Regulamento Interno conflitantes com as normas atualmente vigentes; menção de Relatores-
Adjuntos, subcomissões temáticas e coordenadores das subcomissões, extintos pela Resolução nº
01/01; menção de subprogramas e subatividades, substituídos por subtítulos pela nova
classificação das categorias de programação; possibilidade de apresentação de emendas coletivas
por parte da extinta Comissão de Recursos Hídricos da Câmara dos Deputados; c) fixação de
condições a serem observadas pelo parecer preliminar da definição das áreas temáticas a cargo das
Relatorias-Setoriais, nos temos do art. 10 da Resolução nº 01/01.

Voto do Relator.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de adequação do Regulamento

Interno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que estamos
apresentando.

É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
Com a palavra o Senador Roberto Saturnino.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, a Resolução nº 01, no art. 46,

diz que a Comissão organizará reunião conjunta, de que trata o art. 9º, § 5º, da Lei Complementar
nº 101, de 2000, em articulação com as demais Comissões Temáticas pertinentes das Casas do
Congresso Nacional. O projeto de adequação não incluiu essa determinação da resolução. Peço ao
Relator que esclareça as razões da não-inclusão.

Sr. Presidente, a periodicidade dos relatórios de  acompanhamento e fiscalização financeira,
de que trata o art. 59, § 1º, do atual Regimento Interno, foi alterada pelo projeto de adequação de
bimestral para quadrimestral. Então, solicito também esclarecimentos sobre as razões que
motivaram tal alteração.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente Gilberto Mestrinho, Sr. Senador

Roberto Saturnino, realmente não incluímos, porque achamos que, já estando na resolução, ele
não precisaria constar do Regimento, uma vez que a matéria não é pertinente apenas à Comissão.
Mas se V.Exa. exigir, posso incluir. Não fará a menor diferença. Incluirei com muito prazer.

Quanto ao segundo ponto, V.Exa. poderia repeti-lo, por favor?
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O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Diz respeito à periodicidade dos relatórios de
acompanhamento e fiscalização financeira. Pelo atual Regimento Interno é bimestral, e no projeto
de adequação passou a ser quadrimestral.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Quis adaptar essa periodicidade ao que diz a Lei de
Responsabilidade Fiscal, cujos relatórios são quadrimestrais. O relatório de execução orçamentária
é bimestral, mas os demais são quadrimestrais. Quis fazer essa adequação. Parece-me que não há
nenhum inconveniente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação na Câmara dos

Deputados, com a alteração sugerida pelo Senador Roberto Saturnino e aceita pelo Relator,
Deputado Pedro Novais.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Item nº 23.
Mensagem que encaminha ao Congresso Nacional contas relativas ao exercício de 2001

referentes aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público.
Com relação ao Poder Executivo, a prestação de contas já foi votada no final do ano

passado. O Relator é o Senador Romero Jucá. Como S.Exa. não está presente, solicito ao Senador
Roberto Saturnino que faça a leitura do relatório.

O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Trata-se, Sr. Presidente, de mensagem que
encaminha ao Congresso Nacional as contas do Governo Federal e do Ministério Público da União
relativas ao exercício financeiro de 2001. O Relator, Senador Romero Jucá, vota pela aprovação das
contas do Presidente da República e dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo, Senado
Federal e Câmara dos Deputados, e Judiciário — Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios e do Chefe do Ministério Público — relativas ao exercício de 2001,
na forma dos projetos de decreto legislativo em anexo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Saliento que as contas do Presidente da
República já foram aprovadas pelos Plenários da Câmara e do Senado no dia 19 de dezembro de
2002. Então, trata-se somente dos outros Poderes.

Em discussão o parecer.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - V.Exa. está nos informando que as contas do

Presidente da República já foram aprovadas?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foram aprovadas em dezembro.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Referentes a 2001?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Neste momento, a discussão é do Senado

Federal?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Essas contas do Poder Legislativo, do

Poder Judiciário e do Ministério Público Federal.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O.k., Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não  havendo mais quem queira se

manifestar, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O Item 24 se refere a Relatório de Gestão Fiscal.
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Mensagem encaminhando gestão fiscal referente a quadrimestres do Ministério Público da
União, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Poder
Executivo Federal.

O Relator é o Deputado Lael Varella, a quem concedo a palavra.
O SR. DEPUTADO LAEL VARELLA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou ler o voto:
Diante do exposto, voto pela aprovação das conclusões e recomendações expedidas neste

parecer, destacando: a) a análise dos cumprimentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
para as dívidas consolidadas imobiliárias para operação de créditos e para concessão de garantias
fica prejudicada em razão de esses limites ainda terem sido fixados pelo órgão legislativo
competente, na forma prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, com um percentual da receita
corrente líquida, itens 5 e 6, da seção 11.6 deste parecer; b) esta Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização recomende ao Poder Executivo que, nos próximos relatórios,
faça deles constar explicitamente o montante da Dívida Mobiliária Federal e da dívida consolidada e
que os compare com aqueles propostos, ainda que não tenham sido definitivamente fixados, item 7,
da seção 11.6 deste parecer; c) com relação aos limites para operações de créditos e concessão de
garantias e Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, não foi revogada. De modo que propomos
a esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que encaminhe ao Poder
Executivo pedido de esclarecimento sobre a observância dos limites disciplinados naquela
resolução; d) quanto ao demonstrativo referente à despesa com pessoal, o Relatório de Gestão
Fiscal do Poder Executivo relativo ao primeiro quadrimestre de 2003 contém o comparativo
determinado pela Lei Complementar nº 101, de 2000, exceto no que se refere à Defensoria Pública
do Distrito Federal e Territórios, cujos gastos com pessoal não foram demonstrados no Relatório da
Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2003, do item 2, da seção 11.6, propomos que sejam
solicitados os esclarecimentos cabíveis ao Poder Executivo.

Sala das Comissões.
Deputado Lael Varella.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
Não havendo quem queira se manifestar, 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 25.
Requerimento nº 10/2003, que “solicita que sejam convidados os Srs. Jorge Amaral, Auditor

da SEFAZ de Pernambuco, e Marcos Mazoni, Corregedor do Contencioso Administrativo Tributário”,
para debate sobre a situação da defesa do contribuinte e da defesa de tributação.

Autor: Deputado Paulo Rubem Santiago.
Não estando presente o autor, fica prejudicado o requerimento.
Item 26.
Requerimento nº 12, de 2003, que “Requer a criação de subcomissão temporária com a

finalidade de examinar o Pacto Federativo”.
Autor: Deputado Sérgio Miranda.
Concedo a palavra ao autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o requerimento tem por objetivo

criar, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, subcomissão temporária
para tratar dos temas da Federação. Isso é necessário para mobilizar algumas pessoas das
assessorias da Câmara e do Senado, a fim de que se voltem de forma prioritária para o tema.

Apresentamos um rol de questões, que está em debate. A recente discussão da reforma
tributária trouxe esse tema ao centro do debate político nacional. Nosso debate envolve questões
orçamentárias, como transferências constitucionais, partilha de impostos, transferências
voluntárias, repartição dos encargos e das responsabilidades de gastos e uma séria de assuntos.

Pessoalmente, acho que essa subcomissão é importante. Estaremos abertos à participação
de qualquer Deputado ou Senador que queira se voltar para esse tema, tão relevante hoje ao
cenário político brasileiro.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Sérgio

Miranda pela oportunidade do tema para discussão nesta Comissão. É extremamente louvável a
iniciativa do Deputado, mesmo porque, como S.Exa. bem registrou, de acordo com os temas
oferecidos, há um que se refere ao partilhamento. O Estado tem suas unidades federadas, os
Municípios. A par de todo esse processo, realmente é tempo de se abrir uma discussão como forma
de aprimoramento do Estado brasileiro.

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

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, faço voto de homenagem ao

Deputado Sérgio Miranda em função da iniciativa de criar subcomissão para examinar o Pacto
Federativo. Nada mais oportuno. Há muitas questões a serem tratadas, e o Pacto Federativo está
indo por água abaixo. Precisamos refundar o Pacto Federativo, elaborado na Constituição de 1988.

Portanto, louvo a iniciativa do Deputado Sérgio Miranda. No momento oportuno, ao criar
essa subcomissão, poderemos definir de imediato seus membros, seja da Câmara, seja do Senado,
a fim de iniciarmos os trabalhos já com vista, inclusive, à reforma tributária, votada na Câmara dos
Deputados e, conseqüentemente, no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado Júlio
Cesar.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, também me associo ao sentimento do
Deputado Sérgio Miranda, que está requerendo a criação de subcomissão para estudar o Pacto
Federativo.

Durante a discussão da reforma tributária na Comissão Especial, fiz um profundo estudo de
todas as Unidades da  Federação, do PIB, da renda per capita, dos fundos constitucionais, do
ICMS, e pude avaliar as disparidades existentes entre as Unidades da Federação, principalmente
entre os Municípios brasileiros. Há Municípios que estão recebendo 2 mil reais por habitante/ano e
outros que estão recebendo 5 reais por habitante/ano. Então, apóio a iniciativa e, se possível,
desejo participar dessa subcomissão, porque durante a discussão da reforma tributária levantei
muitos dados e pude avaliar as disparidades existentes entre a União, os Estados e os Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Roberto
Saturnino.

O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, também cumprimento o
Deputado Sérgio Miranda pela iniciativa e manifesto meu interesse no assunto, em especial meu
desejo de, se possível, participar dessa subcomissão, tendo em vista que no Senado participo de
subcomissão que está analisando a questão da dívida dos Estados e dos Municípios, o que se
encaixa perfeitamente na preocupação maior e mais abrangente do Deputado Sérgio Miranda, que
pede o reexame do Pacto Federativo. Então, cumprimento S.Exa. e manifesto meu voto favorável e
até o meu desejo de dela participar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua franqueada a palavra.
(Pausa.)

Encerrada a discussão.
A Mesa, antes de colocar em votação, congratula-se com o Deputado Sérgio Miranda e com o

Plenário pela magnitude da iniciativa, que interessa a todos nós.
A subcomissão será constituída de 7 membros — 3 Senadores e 4 Deputados — e terá a

coordenação do autor do requerimento, Deputado Sérgio Miranda. Oportunamente, marcaremos a
instalação da subcomissão, de acordo com as Lideranças desta Comissão.

Passo à votação do requerimento.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovado no Senado.
Pauta nº 22.
I) Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes projetos:
Projeto de Lei nº 23/2003-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do

Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 87.137.910 para os fins que especifica”.
Relator: Senador João Ribeiro.
Foram apresentadas 74 emendas.
O voto é favorável na forma do substitutivo apresentado.
Com a palavra o nobre Relator, Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, antes de iniciar a leitura do meu

relatório, não sei se é de praxe nesta Casa, mas quero registrar a presença de 2 Prefeitos
tocantinenses: Antônio Cayres, da cidade de Augustinópolis, e Amélio, de Esperantina, que estão
assistindo à nossa reunião.

Com referência ao PL nº 23, Sr. Presidente, foram apresentadas 74 emendas. A nossa
decisão foi atender 3 dessas emendas, rejeitando as demais. Isso foi conseqüência da diretriz
adotada nesse parecer, que foi a de tentar recompor na maior extensão possível os recursos dos
Estados que sofreram cancelamento de dotação, os que sofreram mais cortes, os que estavam
perdendo mais dotação, ou seja, Acre, Amapá, Amazonas e Rio Grande do Sul. Nesse sentido,
aprovamos parcialmente a Emenda nº 4, de autoria do Deputado Pauderney Avelino, do Amazonas,
com o valor 2 milhões 940 mil reais, e a Emenda nº 22, do Senador José Sarney, com o valor de 15
milhões de reais. A terceira emenda aprovada é a de nº 65, de autoria do Senador Tião Viana, no
valor de 9 milhões e 200 mil reais, que tem como objetivo alterar o destino de uma suplementação
já prevista para o Estado do Acre.

Não foi possível recuperar, ainda que parcialmente, os recursos cancelados do Estado do Rio
Grande do Sul devido à ausência de emendas com esse objetivo. Os Parlamentares gaúchos não
apresentaram emenda a esse PL.

Tendo em vista o exposto, optamos, por fim, por rejeitar, no mérito, as outras 71 emendas.
Acho que não há necessidade de ler o quadro final. Mas quero apenas justificar, Sr. Presidente,
antes de ler o meu voto final, que, como já foi discutido com os Líderes ontem, procuramos
recuperar a maior quantidade possível de recursos para os Estados nos quais houve corte no meu
PL, e procurei recompor isso dentro do que foi possível.

Diante do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade e mérito, somos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 23, de 2003, do Congresso Nacional, na forma do substitutivo em
anexo.

Sala das Comissões.
João Ribeiro, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, percebo que o Projeto de Lei nº

23 foi trazido a esta Casa para que o Governo pudesse dar prioridade a algumas das suas ações.
Ocorre, Sr. Presidente, que houve o cancelamento de várias emendas de bancada, e algumas delas
foram recompostas. No caso do Amazonas foram cancelados 15 milhões, 707 mil de 3 estradas
federais. O Relator recompôs apenas 2 milhões, 940 mil reais. Ontem, apresentei essa questão no
Colégio de Líderes e disse a V.Exa., que conversou com o Ministro, que S.Exa. iria recompor —
inclusive, já recompõe 8 milhões e meio no PL nº 24. Entendo, Sr. Presidente, que ainda é
insuficiente. V.Exa., como representante do Amazonas no Senado Federal, tem também a
responsabilidade de buscar essa recomposição orçamentária. Estamos nos propondo a fazer isso
juntos, este Parlamentar e V.Exa., pois representamos o Amazonas, a fim de que o Estado não fique
no prejuízo de 12 milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Seis milhões de reais.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Exatamente. Seis milhões de reais. E fazendo

valer, Sr. Presidente, o compromisso da liberação desses recursos que estão sendo aprovados hoje e
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mais os recursos que, segundo consta, o Executivo, o Ministro dos Transportes, em reuniões com
os Executivos Estaduais, com os Governadores, comprometeu-se a liberar.

Portanto, entendendo que V.Exa. conduz essa matéria pelo Estado do Amazonas. Concordo
com a sua aprovação, mas antes quero fazer um registro: no relatório, o Senador João Ribeiro faz
referência ao Aviso nº 202, que seria relatado pelo Deputado Anivaldo Vale na reunião de hoje, mas
já consta no texto desse relatório. Esse aviso não foi relatado, iria entrar na pauta, mas não entrou,
o que será objeto de uma reunião deste Parlamentar com o Deputado Anivaldo Vale para
esclarecimento. Portanto, solicito ao Senador João Ribeiro que exclua do seu relatório esse texto
que faz referência ao Aviso nº 202, relatado pelo Deputado Anivaldo Vale. A minha outra dúvida é
de que, no projeto de lei substitutivo, não consta a emenda acatada pelo Relator no valor de 2
milhões, 940 mil reais. Gostaria que a assessoria nos explicasse por que não consta.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Só queria explicar para o ilustre Deputado Pauderney
Avelino que na verdade foi suprimido do valor que havia sido cancelado.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Suprimido do cancelamento, por isso não
consta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero explicar ao Deputado Pauderney
Avelino que o aviso do Tribunal de Contas já foi encaminhado à Comissão e já consta na Internet.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Quinze milhões, setecentos e sete, trezentos e...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está resolvido o problema.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não entendi, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já está na Comissão.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Está na Comissão, mas não foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, mas não será objeto de votação.

Na época própria não precisa para efeito de relatório.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Vou acatar a posição de V.Exa., mas fica o

registro de que o aviso não foi votado, já consta de um PL, que está em votação e, com certeza, será
aprovado.

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

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acho que o Relator deveria retirar esse parágrafo.

“Encontra-se na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização desde de junho,
aguardando a inclusão na pauta o relatório do Deputado Anivaldo Vale, sobre o aviso tal, tal, tal.”
Fica muito desconfortável para nós, Presidente, votar um relatório para fazer referência — um
relatório que está para ser votado. O nosso relatório pode não ser aprovado. É complicado. Como se
trata de um assunto que acordamos — ninguém levantou isso na reunião do Colégio de Líderes —,
creio que seja preferível retirar até como preservação da Comissão.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Aditando o que o Deputado Anivaldo Vale diz,
apesar do relatório do Parlamentar concluir pela manutenção da vedação da execução da obra, o
Plenário da Comissão poderá concluir contrariamente. Portanto, é salutar que V.Exa. retire este
texto ou peça para o Relator retirar, porque a decisão do Deputado Anivaldo Vale de incluir a
manutenção da vedação poderá ser ou não a decisão do Plenário da Comissão.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, primeiro quero apenas informar que, na
verdade, essas informações foram passadas pela Comissão de Orçamento e pela assessoria técnica.
Segundo, não tenho objeção nenhuma e não quero prejudicar ninguém. Pelo contrário. Se a
Comissão entender que devo retirar esse parágrafo do meu relatório, eu o retiro sem nenhum
problema. Se a Comissão, a assessoria técnica assim entender — sobretudo solicito informação da
Mesa —, posso retirar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Poderá ser feita uma pequena alteração
no relatório: “Encontra-se na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ...

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Votamos com essa alteração, então.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... o Aviso nº 202, do TCU, que trata do

citado programa de trabalho.”
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Desculpe -me, mas não ouvi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ele altera o relatório...
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O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Eu excluo esse parágrafo do meu relatório, sem
nenhum problema. Na verdade, essa foi a orientação da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - “Encontra-se na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização o Aviso nº 202, TCU, 2003, que trata do citado programa
de trabalho.”

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - O.k., assim dá para aceitar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, é preciso reconhecer o trabalho

e o esforço do Senador João Ribeiro, que teve o cuidado de recompor, mesmo que parcialmente, as
dotações em favor dos Estados. Portanto, cumprimento S.Exa. pela cautela que teve com a matéria.

Ao mesmo tempo, aproveito para lembrar aos nobres colegas que o Governo pode ria
perfeitamente ter evitado tudo isso, afinal aprovamos a CIDE. Se o Governo tivesse utilizado os
recursos da CIDE, nada disso estaria sendo discutido hoje.

Só para se ter uma idéia, os recursos que estão consignados na lei orçamentária vigente,
comparando-os com os dados de execução do Sistema Integrado de Administração Financeira —
SIAFI, até o mês de julho último, o valor alocado, conforme aquela lei, totaliza 10,7 bilhões.
Deduzidos os 4,2 bilhões esterilizados na reserva de contingência, resta um programado de 5,7
bilhões. Confirma-se, no entanto, que foram empenhados somente 2,4 bilhões e pagos 1,1 bilhão,
ou seja, apenas 10,3% do valor total dos recursos da CIDE consignados na lei orçamentária.

Então, se houver o cumprimento da lei, imagino que muita coisa, muita discussão e muito
descontentamento, que hoje existe com os Governadores, também serão evitados.

Peço, então, aos representantes do Governo, aos Líderes, sobretudo do PT, que se
empenhem para que a CIDE realmente seja usada para a finalidade para a qual foi aprovada.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, queria fazer um registro sobre o PL nº

23, objeto de uma longa discussão na Comissão, justamente pelo procedimento.
Temos o entendimento de que em emenda individual e de bancada, o Executivo não pode

tomar iniciativa de buscar como fonte de recurso para suplementação de créditos.
Ocorre que este foi um caso verdadeiramente interessante. Vou até ampliar minha fala

quando o PL nº 24 for discutido, mas aplica-se aqui perfeitamente. Pela primeira vez, o Ministério
dos Transportes foi competente nesta área, na medida em que convidou todos os membros da
bancada para discutir. E discutiu essas alterações.

Então, acho que esse é um procedimento salutar, que objetiva o bom entendimento, e a ele
damos total apoio. O que é estranho para nós são aqueles 2 princípios que coloquei: ter a iniciativa
de buscar a emenda individual ou a de bancada. Nesse caso, foi acordado. Portanto, tem o nosso
apoio.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Continua em discussão.
Com a palavra o nobre Senador.
O SR. SENADOR DUCIOMAR COSTA - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo a esta

plenária para o PL nº 23, à qual apresentamos as Emendas nºs 7 e 8, excluídas do relatório do
Senador João Ribeiro.

Gostaria de chamar a atenção para a real importância da recuperação desse corredor da
restauração da BR-316 e solicitar ao Relator e a esta plenária que reconsiderassem a decisão, para
que pudéssemos fazer com que esse recurso fosse aprovado neste momento crítico por que passam
as estradas do Brasil. Acredito que seria muito oportuno aprovar esse recurso. Essa emenda de 2
milhões de reais, com certeza, vai ser muito bem aproveitada para o desenvolvimento do nosso
País, já que é um corredor bastante importante para o nosso desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, Sr. Duciomar, adotamos este critério

para recompor aqueles Estados que estavam em prejuízo no meu relatório. Não houve nenhum
corte nos recursos para o Estado do Pará no meu relatório, não aprovamos nenhuma emenda para
abrir rubrica nova, porque se eu atendesse um Parlamentar teria que criar critério para atender os
demais. Como isso não seria possível, não pude atender nenhuma emenda que criasse obra nova
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ou que atendesse outro interesse que não este do PL, segundo o critério que adotamos para tentar
recompor o máximo possível os Estados que estavam perdendo. Foi esse o critério adotado. Por isso
rejeitamos todas as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Concedo a palavra ao Senador
Duciomar Costa.

O SR. SENADOR DUCIOMAR COSTA - Sr. Presidente, tendo a colaboração do Deputado
José Priante e diante da explicação do  Relator, retiramos a nossa solicitação, já que existe acordo
nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao  Deputado
Amauri Robledo Gasques.

O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr. Presidente, nossa questão é
semelhante à do Senador, mas não entendemos por que o critério tenha que ser tão rígido em
relação a esse assunto. Supostamente, São Paulo é um Estado que realmente tem tido recursos
orçamentários para melhorar suas estradas, no entanto são insuficientes. Na semana passada, em
conversa com o Governador, sentimos a problemática em que se encontram as estradas naquele
Estado. Acreditamos que esse requerimento de destaque — também entramos com o requerimento
de Destaque nº 23 — solicitará dotação, a fim de resolver um problema muito sério que se mantém
no escoamento de várias produções à beira de estradas, que no momento se encontram em estado
crítico.

Gostaríamos que esse fator fosse levado em consideração, que o Relator analisasse essa
questão mais profundamente e revisse a deliberação desse orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Concedo a palavra à Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o Deputado Marcelino Fraga, da

nossa bancada, tem defendido, ao longo dos anos, como Deputado Estadual, juntamente com os
Senadores Magno Malta e Gerson Camata e o  Deputado José Carlos Elias, recursos para terminar
uma obra que, por incrível que pareça, demorou 22 anos para ser construída. Há um trecho sobre
o qual o Presidente Lula foi abordado pelo Deputado Marcelino, no Estado do Espírito Santo, em
que S.Exa. lhe perguntou quanto falta para terminar a obra. O Deputado responde que falta
apenas 1 milhão de reais. Ao que S.Exa. respondeu que paga do próprio bolso, que o Deputado
teria essa obra.

Diante desses PLs apresentados, o Deputado mostrou ao Ministro dos Transportes e ao
Senador Relator desta matéria que com apenas 1 milhão de reais poderá concluir os 8 quilômetros
do contorno de Colatina. A ponte já está pronta. Se não me engano, faltam apenas 600 metros para
concluir essa obra.

Apresentei destaque, apesar de entender a argumentação do Relator, Senador João Ribeiro,
sobre o que aconteceria se a emenda fosse atendida. Fiz o destaque com o propósito de sensibilizar
S.Exa., porque acho um absurdo uma obra que demora 22 anos para ser construída e por apenas 1
milhão de reais ela não possa concluir o contorno que dá acesso à ponte por onde passa todo o
trânsito de Colatina.

Por meio desse destaque, peço a aprovação do Relator e espero que se sensibilize com os
apelos do Deputado Marcelino e de toda a bancada do Estado do Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, não posso alterar o critério. O Estado do

Espírito Santo não recebeu nem corte nem dotação neste relatório. Portanto, é o mesmo critério das
outras emendas. Infelizmente, não pude atender os colegas Parlamentares. Eu tinha que criar um
critério, e o critério adotado foi esse, de recompor os Estados que estavam perdendo receita. Por
isso, infelizmente, não pude acatar a emenda da ilustre Deputada Rose de Freitas e do seu colega.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação, ressalvados os destaques, na Câmara dos Deputados.
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.
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Passaremos agora à votação dos destaques.
Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, como há acordo em torno desse

projeto, solicito às Lideranças dos vários partidos que retirem os seus destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra os Srs. Líderes.
(Não identificado) - Estou de acordo, Sr. Presidente.
(Não identificado) - Retiro os Destaques nºs 04 e 05, para que o acordo seja cumprido.
(Não identificado) - O PT está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Duciomar, há os Destaques

nºs 2 e 3. V.Exa. retira ou não os destaques?
O SR. SENADOR DUCIOMAR COSTA - Retiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Rose de Freitas, retira?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu, sob protesto, retiro, atendendo

ao Deputado, porque realmente S.Exa. atendeu 3 emendas nesse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Amauri Robledo, mantém ou

retira o destaque?
O SR. DEPUTADO AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr. Presidente, não concordo com o

critério adotado. Sob protesto, retiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado.
Está aprovado o parecer.
Há 3 requerimentos sobre a mesa, de inclusão de matéria na Ordem do Dia.
Requerimento do Deputado Carlito Merss para inclusão do relatório apresentado ao Projeto

de Lei nº 22, de 2003, do Congresso Nacional. Relatório aos Projetos nºs 24 e 23 também de autoria
do Deputado Carlito Merss.

Relatório apresentado, pelo Deputado Pedro Chaves, ao Aviso nº 50/2003.
Vamos colocar em votação os requerimentos em bloco.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.  (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, apenas para esclarecer: o de nº 24

também está na pauta ou não?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agora vai entrar na pauta. Nós

acabamos de aprovar o requerimento.
Projeto de Lei nº 22, de 2003, que “Altera a redação do item 4 do Quadro IV da Lei nº 10.640

de 14 de janeiro de 2003, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício de 2003”.
Relator: Deputado Carlito Merss.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço aos

Deputados e Senadores que aprovaram esse projeto e essa pauta. É uma angústia da maioria das
universidades. Esse projeto altera a redação do item 4 do Quadro VI da Lei nº 10.640, de 14 de
janeiro de 2003, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício de 2003.

Sr. Presidente, deveria constar da LDO, mas em função de não acontecer isso, o Sr.
Presidente altera essa lei, passando de 772 milhões e 700 para 805 milhões e 698 mil e altera a
redação dada à alínea “e” — infra-estrutura, cultura, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia
—, que previa a ocupação de até 10.400 vagas. A partir de agora, ao votar esse projeto, as vagas
passarão para 16 mil e 675.

A matéria não trata de previsão de receita, nem de fixação de despesa, tampouco é relativa a
crédito suplementar ou a contratação de operação de crédito.
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Não foi apresentada nesta Comissão nenhuma emenda. Portanto, o nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei nº 22, nos termos da proposta original encaminhada pelo Poder
Executivo.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o parecer do Relator.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, este é um excelente projeto, oferece à

comunidade nacional a oportunidade de, por intermédio de concurso público, preencher 16 mil,
675 vagas em várias áreas do Governo: infra-estrutura, cultura, educação, meio ambiente e ciência
e tecnologia.

Imagino que essa é a forma salutar de oferecer emprego, de ter acesso ao emprego, onde é
valorizado sobretudo o conhecimento.

Penso que todos nós, homens públicos, devemos ter a preocupação de valorizar o concurso
como forma ideal para o ingresso das pessoas no serviço público, porque é através desse saber que
teremos, no futuro, a oportunidade de conviver com pessoas competentes, que zelarão pelo
interesse do País, da Casa, dos órgãos e a quem estiver servindo. Essa oportunidade deve ser
oferecida em outros tempos a outras pessoas como forma de ampliação do serviço público e da sua
qualidade.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Eduardo

Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, cumprimento o Relator por ter

feito essa peça de adequação. Votarei favoravelmente ao projeto, por entender que a carreira de
auditoria e fiscalização deva ser ampliada. Essas 2 mil e 800 vagas autorizadas neste momento
permitirão que o INSS e a Receita Federal possam combater fortemente a sonegação fiscal no
Brasil.

Por essa razão, voto favoravelmente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Eduardo Valverde.
Continua em discussão.
Com a palavra o nobre Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o Relator foi muito feliz, mas

queria fazer advertência ao Governo. Aliás, todo Governo que está começando comete erros e, às
vezes, omissões. Esse crédito deveria ter sido aberto antes de apresentar o projeto. De qualquer
maneira, vamos salvá-lo, mas o Governo precisa ter o cuidado de abrir o crédito antes.

Somos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, cumprimento o nosso companheiro, o

Relator Carlito Merss, que se saiu muito bem.
Portanto, o PMDB orienta e recomenda a aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado José Borba.
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.
Projeto de Lei nº 24/2003-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da

União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de 1 bilhão, 74 milhões,
268 mil, 941 reais, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente”.

Relator: Deputado Pedro Novais.
Foram apresentadas 187 emendas.
O voto é favorável, na forma do substitutivo apresentado.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, esse PL cancelou do Estado do Piauí 46
milhões e só repôs 14. Há uma negociação em curso. Solicitaria a V.Exa. que, ouvido o Plenário,
adiasse esta votação para a próxima reunião, para que possa concretizar os entendimentos havidos
entre as Lideranças e o Ministério dos Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, a inclusão desse
projeto na pauta foi fruto de um acordo de Lideranças, ontem, na Comissão. Então, se as
Lideranças concordarem...

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Veja bem, Sr. Presidente. No Estado do Piauí, por
exemplo, de 46 milhões de emenda de bancada, foram cancelados 31,5 milhões, que correspondem
a mais de 2 terços.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, esse assunto foi
exaustivamente discutido ontem, e vários Estados foram prejudicados.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas peço apenas o adiamento, para que possa
processar esse entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, como foi acordo de
Lideranças de bancada a inclusão do projeto de lei na pauta desta reunião, só posso retirá-lo se
tiver anuência das Lideranças partidárias.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o PP entende que, como é uma

matéria polêmica e existem muitos interesses nela, o projeto deve ser retirado de pauta, para que
haja entendimento. Depois ele voltará para votação.

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, ontem, na reunião de Líderes,

realmente foi acordado que votaríamos o PL nº 24. A única dúvida que tenho, e por isso pedi a
palavra pela ordem, é de que no acordo não foi determinado que não apresentaríamos e não
votaríamos destaques. Votaríamos o projeto, mas também votaríamos os destaques. Então,
gostaríamos que fosse esclarecido isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O acordo foi pela inclusão na pauta.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI - Somente pela inclusão na pauta.
Muito obrigado.
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, essa decisão é fruto do acordo, o

PMDB participou e é favorável que essa matéria seja votada nesta reunião.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, o PL endossa as palavras do PMDB.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, entendemos que essa matéria

deva ser votada hoje, porque há várias dotações orçamentárias para a região amazônica, onde as
estradas precisam ser recuperadas ainda neste período. As chuvas vão começar e vai ser muito
difícil cumprir a meta de recuperação das estradas se esse projeto não for aprovado neste
momento, para iniciar agora as obras de recuperação. Adiar essa votação vai atrasar ainda mais o
processo licitatório, e este ano não vai se recuperar na região amazônica qualquer tipo de estrada.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, adiar esse PL é um atentado aos
caminhoneiros deste País, que estão trafegando por estradas esburacadas, e esta Comissão quer
ajudar a consertar as estradas deste País.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já está claro que não há consenso. Não
havendo consenso, não podemos retirar a matéria de pauta.

(Não identificado) - O PPS é contra a retirada também, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, gostaria de registrar que esta

suplementação tem um papel decisivo exatamente no momento que antecede o período de  inverno
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no País. Quero chamar a atenção sobretudo para as suplementações concernentes aos Estados de
Goiás e Distrito Federal pelo papel nevrálgico que isso tem sob o ponto de vista do escoamento da
safra. Então, quanto mais rápido conseguirmos viabilizar esse projeto de suplementação
orçamentária, melhor. Não adianta ir ao plenário fazer um discurso e na hora de viabilizar o
projeto, viabiliza-se gargalo para poder resolver outras questões menores que não o projeto que
interessa ao País. Isso é extremamente importante, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, quero apenas saber do Relator

se mesmo não retirando de pauta nossos destaques, se eles serão analisados. Sim ou não? Se sim,
concordo com que mantenha em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Serão analisados sim.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Nós já termos a unanimidade da Comissão, Sr.

Presidente. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar então, Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, é justamente isso. Eu queria chamar

a atenção da Comissão, porque acordo para mim é para ser cumprido. Fizemos um acordo de
Lideranças para colocar o projeto na pauta de hoje. Então, temos de apreciá-lo. Ele pode até não
ser votado, mas tem de ser discutido, tem de entrar na pauta, porque foi objeto de acordo. Não
podemos romper acordo. Compreendo, meu caro amigo Deputado Júlio Cesar, a insatisfação de o
Piauí perder quase 40 milhões de reais. Se for discutir o projeto, tenho profundas restrições quanto
a forma como foram feitas, mas fui voto vencido na mina bancada. Então, na oportunidade, falarei
sobre isso. Mas o que está sendo discutido é a questão de pautar e discutir. Trata-se de um acordo
feito entre as Lideranças e que tem de ser cumprido.

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

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, acho que a questão levantada pelo
Deputado Anivaldo Vale é importante. O acordo tem de ser cumprido. Particularmente, acho que
vários Deputados devem ter percebido a forma como fiquei, porque meu Estado também teve
cortes, pois a BR-267, que há tempo queremos concluir um trecho de apenas 11 quilômetros, teve
cortes. Recebi ligação do Governador para conversar sobre isso. Fomos falar com o Relator, mas,
como havíamos feito acordo, conversando com a Liderança do nosso partido e com representantes
do Ministério, concordo que acordo é acordo. Meu Estado também foi cortado, mas acordo é acordo.
Então, temos de votar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação, ressalvados os destaques, na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, com voto contrário do Deputado ...
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, V.Exa. está colocando em votação o

requerimento para inclusão de pauta ou já é o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Já é votação do projeto.
(Não identificado) - Ressalvados os destaques
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agora vamos discutir o projeto com o

Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, examinamos o projeto

e verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais
pertinentes, em particular, no que diz respeito a sua compatibilidade com o Plano Plurianual
2002/03, ou com sua revisão e a sua conformidade com as disposições na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2003.

Consoante determinação do art. 30, da Resolução nº 1, de 2001, o Quadro I, em anexo,
apresenta a execução orçamentária recente de cada subtítulo, cuja suplementação é proposta
mediante projeto de lei analisado, comparada com os valores da suplementação submetida à
apreciação.
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O Quadro II apresenta os cancelamentos propostas à programação de suplementação com
vistas a dar suporte às emendas acolhidas.

O Quadro III apresenta demonstrativo das decisões relativas às emendas propostas.
Das 187 proposições de Parlamentares, 5 foram aprovadas, 49 aprovadas parcialmente, 5

inadmitidas, por contrariarem a Resolução nº 1, 2001-CN. Quanto às demais emendas, não
obstante o seu mérito e relevância, não foi possível o acolhimento, por insuficiência de recursos.

Durante o processo de análise do projeto em questão recebemos, por intermédio do
Deputado José Priante, cópia do Aviso nº 1.305-GM-Ministério dos Transportes, dirigido à
Presidência da Comissão, em conformidade com o art. 27, inciso I, da Resolução nº 1, de 2001-CN,
dos valores de cancelamento atribuídos aos subtítulos: 2678202361516.0101 — construção de
trechos rodoviários na BR-230, no Estado do Pará, divisão Pará, Tocantins, Marabá, Altamira,
Itaituba; e 2678202375730.0010 — adequação de trechos rodoviários no corredor
Araguaia/Tocantins, BR-316, Pará; adequação do trecho entroncamento Km 0, Santa Maria,
divisão Pará/Maranhão, nos termos de cópia da ata da reunião da bancada do Pará, realizada em 4
de junho de 2003.

Tendo em vista que as modificações solicitadas pelo Poder Executivo não implicam alteração
do valor do crédito pleiteado, mas tão-somente remanejamento de valores entre 2 subtítulos
constantes do Anexo II — cancelamento — destinados ao Estado do Pará, concordamos em
proceder os ajustes necessários. Para tanto, foi necessária a elaboração da Emenda de Relator nº
01.

Comunica-se ao Presidente da Comissão a inadmissibilidade das Emendas nºs 031, 032,
044, 048 e 187, por contrariarem dispositivos da Resolução nº 01, de 2001-CN, conforme
discriminado no Quadro III.

Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 2003-CN, com as
alterações decorrentes dos cancelamentos apresentados no Quadro II e das emendas apresentadas
no Quadro III, demonstrativo de decisões, bem como da aprovação da Emenda de Relator nº 01, na
forma do substitutivo em anexo.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o relatório.
Em discussão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, apresentamos os Destaques nºs

016 e 014, do Estado do Espírito Santo, porque no PL nº 24 são recompostos os valores de vários
trechos de obras. Para duas obras consideradas prioritárias pela bancada do Estado foram
retirados recursos totais. Uma delas é no perímetro urbano de Linhares, que está com 80% da obra
concluída. E a outra é a Ponte de Colatina, de 20 milhões, toda concluída há mais de 20 anos.
Estão retirando recursos de onde falta apenas cabeceira para sua inauguração.

Então, peço ao nobre Relator o acatamento desses 2 destaques primordiais. Toda a bancada
do Espírito Santo — os 3 Senadores e os 10 Deputados — aprova como obras prioritárias para o
Espírito Santo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, na ocasião própria,

vamos proceder à votação dos destaques.
O  SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, declino usar da palavra para

discutir o parecer do Relator. Naturalmente, aguardo para fazê-lo quando tratarmos dos destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Eu gostaria de

fazer uma proposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostaria de propor à Comissão que aprovássemos

agora o projeto como está, da maneira como o Relator leu, e passássemos a discutir os destaques.
Que cada um discutisse os destaques apresentados. Assim, aprovaríamos o projeto e a sessão
andaria mais rápido. Há companheiros discutindo destaques. Então, que aprovemos o projeto,
ressalvados os destaques, e discutamos tudo em cima dos destaques. Esta é a minha proposição. O
Deputado Anivaldo Vale já concorda.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, Sr. Presidente. Gosto muito do Deputado João
Leão, mas não dá. Queremos discutir o projeto.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Peço a palavra para discutir o projeto, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Acho que tenho de reconhecer que o projeto está
na direção correta, ainda que eu tenha objeção em relação a um problema que ocorre em São Paulo
— uma ponte que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul. Já fizemos inclusive um acordo com o
Relator a respeito da questão; será feita uma reposição através de um destaque acordado com o
Relator e com o Líder do Governo, o Senador Amir Lando. Tenho de reconhecer que o projeto, no
seu aspecto global, vai na direção correta, porque prioriza, em primeiro lugar, conservação e
restauração. É fundamental. Foi exatamente o que eu fiz quando estava no Ministério. A falta de
recursos nos obriga a eleger certas prioridades. E a prioridade, qual é? Garantir que aquilo que
existe não seja destruído, ou que aquilo que está sendo destruído seja mantido e restaurado. Esse é
o primeiro passo diante da falta de recursos. O segundo passo importante, o que também o
Ministério fez — e tenho de reconhecer isso, porque fiz exatamente da mesma forma —, é garantir
recursos de contrapartida a financiamentos internacionais, porque eles custam recursos a cada dia
que passa. Quando o Governo não utiliza os recursos internacionais, paga taxa de permanência. O
recurso não é utilizado, mas é paga uma taxa de permanência, além das taxas normais que
existem. Esse recurso internacional, além de tudo, ao se colocar uma contrapartida de um, obtém-
se de 3 ou de 4 vezes. Portanto, o recurso nacional alavanca 2, 3, 4 vezes o recurso total de uma
obra, porque se tem, sem dúvida, uma produtividade muito maior com recursos bem menores,
gerando emprego e produção.

Então, a linha básica do projeto é correta, vai no sentido da melhor utilização do recurso
público. Há divergências com relação a alguns pontos específicos, mas quero constatar e fazer
justiça: a linha geral do projeto e a concepção geral das mudanças feitas são corretas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Srs. Parlamentares, as palavras do Deputado

Goldman me levam a fazer um esclarecimento. Não considerando a prioridade que o Ministério deu
e que acho que todos devemos dar à conservação e restauração de estradas, não toquei nas
suplementações feitas pelo Ministério no seu projeto. Também não mexi nas verbas relativas à
contrapartida para atender a recursos externos. Isso beneficiou vários Estados: São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, os Estados do Sul. Também não mexi nas verbas relativas à manutenção de
concessão de rodovias. No entanto, mexi no seguinte ponto, porque não achei justo: o Ministério
retirou recursos de investimento e colocou em diversos custeios. Então, anulei todos eles para
atender às emendas dos Parlamentares. Também cheguei a reduzir alguns recursos de
suplementação em estradas, que o Ministério havia colocado, porque os existentes no Orçamento
passado ainda não tinham sido empenhados. Então, como é que se justificaria suplementar
recursos que ainda não tinham sido empenhados, considerando que já estamos com dois terços do
ano vencido?! Então, cortei alguma coisa também para atender às emendas dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Roberto
Balestra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, quero parabenizar o Deputado
Pedro Novais pelo cuidado que teve em apresentar seu relatório. No entanto, é preciso que se faça
aqui, mais uma vez, uma crítica ao desempenho do Governo neste setor. Os recursos disponíveis da
CIDE são no valor de R$588,6 milhões. Até o início do mês de julho, sabem quanto foi utilizado
desse total? Foram utilizados R$2,7 milhões, ou seja, apenas 0,46%. Se o Governo tivesse utilizado
o recurso que está a sua disposição, talvez não estivéssemos aqui com tantas lamentações. Mas
parabenizo o Deputado Pedro Novais, mais uma vez, pelo cuidado que teve.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Anivaldo
Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Projeto
de Lei nº 24 objetiva a suplementação de recursos de R$1.074.268.941,00. Particularmente, Sr.
Presidente, tenho profundas restrições à forma e ao conteúdo do acordo feito com a bancada. Fui
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voto vencido, e respeito a decisão da bancada, mas eu gostaria de explicitar nesta Comissão o meu
sentimento. Ao discutir numa audiência pública com o Ministro, ele foi claro ao nos dizer que sua
visão é a de que esse orçamento é uma peça de ficção. O que é emenda de bancada? É fruto do
trabalho de entendimento por todos os Parlamentares de cada bancada. É uma reivindicação
suprapartidária, que vem para o Orçamento Geral da União, e, a partir dali, ficamos alimentando a
esperança quanto à realização dessas obras. Quanto à forma utilizada, foram retirados do Estado
do Pará R$80 milhões em obras de investimento; dinheiro que era da BR-163, que é a Santarém—
Cuiabá, R$33 milhões; da Transamazônica, R$28 milhões; e da BR-316, R$16 milhões. Foram
dados ao Pará cerca de 17 milhões para custeio. É verdade, sim, que a BR-316 e a BR-010 estão
com mais buracos do que tábua de pirulito. Isso é verdade. Mas não podemos permitir que se retire
dinheiro de investimentos, colocados pela própria bancada, para satisfazer essas obras
emergenciais. Tivemos uma ampla discussão com o Ministro dos Transportes, que se comprometeu
em trazer para o Congresso Nacional novos créditos que possam recuperar esse prejuízo, como
também se comprometeu a pagar às Prefeituras pelas obras que foram realizadas para garantir a
trafegabilidade das BRs-163 e 230, da Rodovia Transamazônica, obras essas realizadas em
estradas federais, com dinheiro municipal, e que ainda não foram pagas.

Então, Sr. Presidente, quero dizer que respeito a decisão da minha bancada do Estado do
Pará, que concordou em colocar esses recursos na forma de custeio para o Pará (menos de 20%),
sendo o restante para satisfazer as necessidades do Brasil em outros Estados. Tudo bem. Mas com
o que não podemos concordar é que se continue com esse processo. Acho que, neste momento, é
preciso que sejam realizadas as obras, principalmente na Transamazônica, no trecho Santarém—
Cuiabá, e que seja dado acesso a Belém nessa única estrada, que é a BR-316.

Estamos sendo penalizados, um Estado distante mais de 2.000 quilômetros de centros
desenvolvidos do País. Precisamos do apoio de todos os pares desta Casa e, principalmente, da
sensibilidade do Poder Executivo.

Também, Sr. Presidente, em um momento anterior, em nome do bom andamento destes
trabalhos e, sobretudo, para zelar os acordos cumpridos, ratifiquei o entendimento do PSDB de
cumprir com o acordo para colocarmos esse projeto em pauta. Mas quero lembrar, sobretudo, ao
Ministério dos Transportes que, quando da discussão da medida provisória que estadualizou as
obras de Mato Grosso do Sul, aqui  ficou firmado o compromisso, assumido inclusive  pelo Líder do
Governo, Senador Amir Lando, de se verificar a situação do Estado do Pará no que diz respeito à
BR-222, já que a reivindicação do Pará registrou entrada no Ministério dos Transportes no dia 10
de janeiro, portanto, dentro do prazo da medida provisória. Mas até hoje ela não foi estudada pelo
Ministério dos Transportes, e nós estamos aguardando o resgate desse compromisso — um
compromisso assumido nesta Comissão — e o Pará precisa dos R$36 milhões negados pelo
Ministério dos Transportes. Vejam V.Exas.: R$80 milhões nesse projeto de lei (o PL nº 24), mais
R$36 milhões com a medida provisória da estadualização da BR-222. São quase R$120 milhões
que estão tirando do Estado do Pará para investimento. Não podemos concordar com isso!
Acreditamos, sim, que os entendimentos mantidos, nesta Comissão, com o Líder do Governo e com
o Ministério dos Transportes, façam com que, até o próximo mês, obtenhamos o resgate desse
débito com a sociedade paraense.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sou favorável à aprovação do projeto porque é
fruto de um acordo de Lideranças.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Há sobre a mesa uma lista de

inscritos.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Só gostaria de falar por 30 segundos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Há uma lista de inscritos, nobre

Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu seu, eu sei...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Vou dar a palavra, em primeiro lugar,

ao Deputado Wasny de Roure; depois, ao Deputado Claudio Cajado. Deseja V.Exa. inscrever-se?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quero. Pode registrar a minha inscrição, nobre

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - Então V.Exa. está inscrito.
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Com a palavra o nobre Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pauderney Avelino) - V.Exa. já está inscrito, nobre

Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria inicialmente de

registrar aqui meus cumprimentos ao nobre Deputado Pedro Novais, porque, pelo menos, S.Exa. foi
bastante transparente no critério e método adotado. Até porque o nobre Relator demonstra, com
isso, a compreensão de que, neste determinado momento do ano, não teremos condições de fazer
uma programação com os devidos processos subseqüentes de licitação e tudo mais, para que ainda
este ano pudéssemos ter os contratos firmados. Então, creio que a postura do nobre Relator é
sensata, séria e equilibrada. No nosso caso do Distrito Federal, quero, até como único
representante do Distrito Federal nesta Comissão, registrar o significativo corte. Creio que não
tenho sido bem ouvido pelo nobre Relator. Mas, como este é o meu primeiro ano nesta Casa, espero
aprender com os profissionais do convencimento, como V.Exa., Sr. Presidente.

O Distrito Federal teve um corte significativo de aproximadamente 40% dos recursos
orçados para efeito de restauração, pistas e investimentos novos.

Sr. Relator, particularmente, quero me referir a 2 cortes, que, para nós, têm um impacto
muito grande, e que representam algo em torno de R$2 milhões.

Em primeiro lugar, a EPIA, via que evita que os veículos mais pesados não passem por
dentro da cidade e que faz a devida interligação das principais rodovias que cruzam o quadrilátero
do Distrito Federal e que estão bastante deterioradas. Portanto, esse recurso teria papel
fundamental na restauração dessa via e na manutenção do bom fluxo dos veículos pesados,
evitando seu tráfego no interior da cidade. A cidade vai pagar um preço maior a longo prazo caso
não se evite que o desvio ocorra. Esses R$2 milhões representariam muito para a cidade, como um
todo.

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

Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, no caso da Bahia tivemos a

iniciativa de termos conversado com o Ministro dos Transportes. Em audiência com S.Exa.,
definimos quais seriam as prioridades para poder alocar os recursos já previstos no Orçamento
para a liberação dos recursos financeiros. Optamos por privilegiar a manutenção da malha
rodoviária federal, tendo a Bahia sido contemplada com R$37.097.000,00. Cancelamos parte das
dotações orçamentárias na construção do trecho da BR-116, ponte entre Petrolina e Juazeiro, e da
BR-030, ponte que liga a cidade de Malhada a Carinhanha. Isso não significa que estamos
anulando as dotações dessas obras, mas privilegiando a manutenção de trechos rodoviários
federais intrafegáveis.

A Bahia sente-se contemplada e parabeniza o Relator Pedro Novais pelo relatório, e o
Ministro dos Transportes pela iniciativa de receber toda a bancada baiana. Foi feita uma
priorização que se revelou verdadeira no projeto apresentado.

Portanto, a Bahia honra o acordo feito e deseja ver votado logo o projeto, ressalvados os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Paes Landim.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presidente, quanto ao PL ora sob exame, o
Ministério dos Transportes cometeu, infelizmente, grave engano ao cancelar todos os recursos
previstos no Orçamento. O erro federal cancelou os recursos da emenda de bancada (cerca de
R%8,5 milhões), afora recursos para anéis rodoviários, para a BR-020, no subtrecho de São
Raimundo Nonato e Picos, que circunda o Parque Nacional Serra da Capivara. Trata-se da BR-020,
a famosa Fortaleza—Brasília, meta rodoviária que JK, em suas memórias, antes de morrer, lamenta
ter sido a única não concluída — até hoje. Está pronta de Brasília a Barreiras, de Picos a Fortaleza.
Mas há o grande vazio do sertão. O Deputado Júlio Cesar, oportunamente, já reclamou sobre essa
injustiça feita com a BR-020, preconceito que vem do Ministério dos Transportes. A referida obra foi
feita pelo 3º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, que está com cerca de 400 homens
parados por causa dessa medida. O Ministro dos Transportes prometeu-me providências, por
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intermédio de seu assessor parlamentar, Dr. João Agenor, e, agora, por intermédio de um
telefonema ao Deputado Júlio Cesar, disse S.Exa. que vai recompor esse recurso de crédito
suplementar, a fim de evitar procrastinação no processo de votação — e qualquer emenda de
reposição auxilia a retirada de outros Estados. E, além do mais, vai adiantar, por conta de outra
rubrica, R$1,5 milhão para que as obras não parem no Estado do Piauí.

O Deputado Júlio Cesar vai aqui divulgar para todos o conteúdo do telefonema do Ministro,
mas já tive garantido pessoalmente pelo assessor parlamentar do Ministro esse compromisso
explícito de que esse equívoco vai ser corrigido através do Ministério dos Transportes e que uma
proposição vai ser enviada imediatamente a esta Casa. Faço questão de afirmar isto para que
conste dos Anais da Comissão Mista de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Welinton
Fagundes.

O SR. DEPUTADO WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, queremos registrar que esse
relatório é fruto de uma negociação feita por todas as bancadas do Brasil, que o Ministério dos
Transportes convidou todos os Parlamentares para participar da luta pela trafegabilidade das
estradas brasileiras.

Estou aqui, Sr. Presidente, com uma pesquisa realizada pela revista Guia Quatro Rodas
Estradas. Repórteres percorreram 250 mil quilômetros, analisando as condições das estradas do
Brasil. Praticamente todas elas estão em condições precárias. Registro que, segundo a pesquisa, o
Estado da Bahia lidera o ranking das rodovias precárias com 1.143 quilômetros de buracos,
seguido por Mato Grosso, com 989 quilômetros; Minas Gerais, com 973 quilômetros; Paraná, com
832 quilômetros; e Goiás, com 629 quilômetros. Esses Estados fecham os 5 primeiros lugares em
estradas precárias. Diz a mesma pesquisa da revista, uma edição de 2003, que os Estados do
Amazonas, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, que apresentavam juntos 233 quilômetros de
pistas precárias, conseguiram zerar esse índice. Apenas Amapá, Distrito Federal, Rio de Janeiro e
Sergipe mantiveram as suas malhas viárias na mesma linha de conservação.

Então, Sr. Presidente, o objetivo principal desse PL é alocar recursos para conservação e
restauração das nossas estradas. Queremos parabenizar a equipe do Ministério, porque ela pegou
um orçamento extremamente enxuto diante de uma situação de precariedade das nossas estradas
brasileiras.

É preciso, primeiramente, fazer esse mutirão pela conservação e pela restauração. A
construção de estradas é algo muito necessário, mas não adianta ficarmos alocando todos os
nossos recursos em construção de novas vias, se as nossas antigas estradas estão se acabando.
Por isso queremos também parabenizar o Relator Pedro Novais, que teve a sensibilidade de ouvir
primeiro os Parlamentares e as bancadas, atendendo a alguns remanejamentos que foram
possíveis.

Quero registar, Sr. Presidente, que nós de Mato Grosso poderemos estar aqui a reclamar
porque perdemos alguns recursos nesse remanejamento feito pelo nosso Relator. Mas o mais
importante, principalmente por ser o nosso o 2º Estado brasileiro em estradas mais precárias, é
que, se o nosso Estado perdeu um pouco em construção de estradas, por outro lado ganhou
recursos para conservação e restauração das estradas, o que constituía nossa maior preocupação.

Esperamos que os Parlamentares desta Comissão se sensibilizem para aprovarmos o mais
rápido possível o projeto, dando condições de conservação e trafegabilidade às nossas estradas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, quero fazer um registro por ocasião da

elaboração desse PL no Ministério dos Transportes
Assessores do Ministro procuraram o coordenador da bancada do nosso Estado, Deputado

Mussa Demes, para negociar o cancelamento dos valores que o Ministério queria cancelar naquela
época. Ficou acordado, Sr. Presidente, que o cancelamento seria em torno de 20%. Mas, quando o
PL chegou aqui, o cancelamento que veio foi de 68,39%. Então, de R$46 milhões destinados ao
Estado do Piauí, o Ministério cancelou R$31 milhões. E o que é mais grave: tenho informação da
assessoria de que parte desses recursos foi usada para financiar a recuperação de estradas no
Estado de São Paulo — recursos preciosos foram retirados de um Estado pobre como o Piauí e
levados para São Paulo.

Quero acreditar que o acordo feito pelo Governador com o Ministro seja cumprido.
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Vou retirar meu pedido de vista, de adiamento da votação, porque recebi há poucos minutos
uma ligação do Sr. Ministro dos Transportes, que se  comprometeu a repor parte desses recursos
cancelados, que serviriam para obras em estradas do Estado do Piauí. Segundo o Ministro, desse
acordo agora também participou o Governador do Estado, Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado Eduardo Seabra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SEABRA - Sr. Presidente, apresentei uma emenda com um

destaque (Destaque nº 6).
Primeiro, quero cumprimentar o Relator, Pedro Novais, pelo trabalho e pela forma

transparente com que conduziu os trabalhos para a elaboração de seu relatório.
O programa do Paraná ficou bastante comprometido com o corte de R$22,6 milhões. Da

soma de R$1.074.000,00 há uma parte considerável representada pelo corte de emendas
parlamentares, que têm a função de distribuir as obras regionalmente pelo País. Na realidade,
esses recursos teriam de ter sido destinados através da CIDE e não o foram. Queremos registrar
que esse corte representa um prejuízo muito grande ao Estado do Paraná.

Por isso, apresentamos o Destaque nº 6.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, esse projeto avançou com a

discussão ampla de todas as bancadas. É um projeto de condução democrática. O Relator procurou
abranger todos, e responsavelmente incluiu basicamente todas as situações em que era possível
fazer modificações, haja vista a situação em que se encontra a maioria das estradas brasileiras,
quase todas com grandes problemas.

Mas o projeto não se restringe apenas a essas questões. Estamos também atendendo,
reativando e destinando recursos à Marinha Mercante do Brasil. Várias outras áreas serão
contempladas, inclusive a parte de pessoal, com relação à própria ação dos Ministérios.

Na Bahia, Sr. Presidente, já participamos de várias audiências públicas com a presença do
próprio Ministro e a do Diretor da UNIT. Estamos fazendo algo extremamente democrático, que
queremos saudar. Somos absolutamente favoráveis à aprovação do PL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no caso

específico deste PL, ocorreu algo inédito na história do Ministério dos Transportes no Brasil. O
Ministro Anderson Adauto peregrinou Estado por Estado; conversou, discutiu, reuniu bancadas e
fez avaliações.

No caso específico do Piauí, temo que o meu companheiro Júlio Cesar cometeu um ligeiro
engano. O Piauí tinha R$81.388.612,00. O Piauí fica com R$60.117.603,00. Está em torno de 20%
realmente o que o Ministro garantiu a todas as bancadas. Está, pois, havendo um ligeiro engano.
Eu tenho aqui todos os dados e mostro a V.Exas.

Parabenizo o Relator.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Deputado, eu tenho os dados aqui e lhes mostro daqui a

pouco. Sr. Presidente, dê-me a palavra, por favor!
Parabenizo o Relator, Deputado Pedro Novais, por ter acatado essa decisão do Ministério e

das bancadas de todos os Estados brasileiros e por ter feito excelente relatório. O Sr. Presidente
tinha-me designado para ser o Relator desta matéria. Mas, quando me disseram que o Relator
Pedro Novais estava solicitando a relatoria, e sabedor da capacidade, da fidelidade, da fidalguia que
tem o Deputado Pedro Novais, eu abri mão para que S.Exa. fosse o Relator.

Sr. Presidente, eu só tenho que parabenizar a V.Exa., ao Deputado Pedro Novais e,
principalmente, ao Ministro Anderson Adauto pelo belo trabalho que fez pela recuperação das
estradas brasileiras.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem. Fui citado e quero apenas
fazer um esclarecimento. Os percentuais que estou usando me foram trazidos pelo assessor, Dr.
Edson. Neste PL cancelaram exatamente 68,39%. Não inventei números; eles estão no PL e os estou
usando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Carlos
Melles.
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O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr. Presidente, regimentalmente estão me dizendo
que não posso pedir vista. Consulto à Mesa para saber se posso.

Gostaria de falar da minha insatisfação.
Primeiro, cumprimento o meu Presidente.
Sei da competência do nosso Relator Pedro Novais, mas quero discordar frontalmente da

forma com que o Ministro conduziu o processo com as bancadas. É uma coisa inexplicável: cortam
R$74 milhões destinados a estradas cujas pontes estão comprometidas devido a acidentes e
realocam esses recursos para outras construções cujos interesses e interessados não vou declinar.

Agora, gostaria que continuássemos, obviamente, a ter uma clareza. Na realidade, poderia
ter melhorado por meio da reserva de contingência. Sou Relator da CPI dos Combustíveis, que
investiga a evasão de R$4 bilhões da CIDE.
A culpa é do Governo que não move ação de inconstitucionalidade sobre a CIDE. No entanto,
estamos aqui nos digladiando por cortes, ficando todos insatisfeitos com as injustiças. Não posso
entender como vamos aceitar esse tipo de procedimento.

As estradas estão ruins?! Todos sabemos que estão, mas não devemos tirar de cá para pôr
lá. Devemos ir arrumando mais recursos e fazer valer o objetivo para o qual a CIDE se destina. Não
sei se posso regimentalmente, mas, se pudesse, pediria vista.

Eu não concordo, não aprovo a forma como foi negociado, mas me inclino, sobretudo em
função da seriedade do Relator Pedro Novais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Não há figura de vista a peça de
orçamento.

Com a palavra o Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, queremos aqui reconhecer a lealdade, a

capacidade, a eficiência que tem o meu e o nosso companheiro Pedro Novais. S.Exa. dispõe de
alternativas...

O SR. DEPUTADO CARLOS MELLES - Sr. Presidente, questão de ordem. Esqueci-me de
mencionar que estou apresentando destaques em meu requerimento. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, resta ao Relator poucas alternativas,
mas, no que diz respeito ao Estado do Paraná, eu me somo ao Deputado Carlos Melles, que se
queixa da forma com que lançaram mão dos recursos dos Estados. Nós lutamos, com muita
determinação e com todas as nossas grandes dificuldades, para garantir, para contemplar nosso
Estado, por ocasião da elaboração do Orçamento. E, agora, realmente, apareceu um acordo. Foi
uma sugestão, um acordo feito com caráter. Penalizou-se duramente a maioria dos Estados, e com
o nosso não foi diferente.

A bancada do Paraná tem trabalhado de maneira bastante coesa, tanto é verdade que nós
distinguimos uma emenda, que vamos defender até a última instância. De maneia conjunta, todos
os Parlamentares que apresentaram destaques viram-se convergidos para um mesmo objeto, para a
mesma obra, a exemplo dos Deputados Eduardo Sciarra, Cezar Silvestri e Ricardo Barros e este
Parlamentar. Por isso, peço até os cuidados do nobre Relator, porque o que será dado para o
Paraná, o atendimento que for feito, comunga com a demanda, com a necessidade premente que
tem o Estado em defender as obras na BR-487.

Então, temos relacionados pontos aqui, como já fizeram os nobres Deputados Eduardo
Sciarra e Cezar Silvestri, e estamos defendendo os Destaques nºs 134 e 146, conjuntamente com o
nobre Deputado Ricardo Barros.

E atendendo, Sr. Presidente, Sr. Relator, a um pedido do nosso Líder do PMDB, Deputado
Eunício Oliveira, fizemos aqui um encaminhamento para o Destaque nº 140, do Deputado Romeu
Queiroz. Este destaque também visa à aprovação do PL nº 24. Desses recursos, o que for possível
será destinado à BR-251, em Minas Gerais — entroncamento com a MG-181, do Boqueirão;
entroncamento com a MG-188, Cangalha —, sendo a obra de grande relevância socioeconômica
para a região. Por isso, pedimos ao nobre Relator que observe também esse destaque do nobre
Líder Eunício Oliveira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação, ressalvados os destaques, o parecer na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
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Aprovado na Câmara dos Deputados, contra o voto do nobre Deputado Carlos Melles.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Passaremos agora aos destaques.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

nobre Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, tive a informação, pela Secretária

da Comissão, que temos 27 destaques apresentados. São 13h54min, pelo relógio da Comissão.
Daqui a 6 minutos, às 14h, teremos sessão ordinária na Câmara dos Deputados. Sr. Presidente,
indago de V.Exa. se os destaques serão discutidos e votados individualmente ou se o serão em
globo, tendo em vista que a partir das 14h estaremos iniciando uma sessão ordinária no plenário
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Feita a questão de ordem, o Sr. Relator
vai pedir 20 minutos para a análise dos destaques.

Como a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados só começa às 16h, aguardaremos as
conclusões do Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, é uma característica do Relator a

busca de acordos. Agora, nós temos o compromisso do bottom. Não se deve aproveitar deste
momento, desses 20 minutos, para fazer acordo quanto aos destaques, para, posteriormente,
tentarem inviabilizar a reunião. Chamo atenção para isto porque temos o acordo dos Líderes. O
Relator está aberto para negociação; negociou durante a tramitação e negocia agora nos destaques.
Então, chamo a atenção dos Líderes para que nós possamos, após a negociação, ter o bom senso de
aprovar a matéria, porque já está marcada sessão do Congresso hoje à noite para a aprovação
desses PLs.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, parabenizo o Relator pela paciência,
pela sua serenidade e pela competência de administrar vários conflitos — e dentre eles está o
referente ao Estado do Pará, que foi verdadeiramente prejudicado ao ver retirados seus recursos de
investimento.

Eu tenho dificuldades de compreender, Sr. Presidente, por que o Ministério dos Transportes
não buscou o entendimento, a exemplo do que buscamos aqui, junto ao Ministério do
Planejamento, para conceder esses créditos através da reserva de contingência: R$4.299.000.000
para reserva de contingência?! Acho que ele estava mais preocupado em sacrificar as emendas dos
Parlamentares, que objetivaram sobretudo corrigir algumas distorções do Orçamento passado,
mostrando à sociedade que o Governo, por mais competente que fosse, não tinha capacidade de
chegar até aquela BR e colocar recursos para ela. Tirar esses minguados recursos de
investimento... E parece que para o Governo isso é minguado, diante dos mais de R$4 bilhões de
reserva e de superávit primário. E tudo isso em detrimento da BR-316, da Transamazônica, da
Santarém—Cuiabá. Entre ceder um pouco e sacrificar a bancada e o povo do Pará, ele achou
melhor nos sacrificar, pegar o nosso dinheiro também e redistribuí-lo para todo o Brasil, e
atendendo a interesse do FMI. Aí eu sou obrigado a querer ver se aquela carta do Alceu Collares
realmente está presente num ato desses.

Então, eu não posso concordar com isto, que o Governo fique empapuçado de dinheiro,
fazendo um superávit tão elevado, nunca visto na história deste País, sacrificando sobretudo o
segmento produtivo, as nossas regiões, para atender a sua carta de compromissos, firmada durante
a campanha eleitoral. Por que não renegociou esse processo? Que pegassem esses R$4 bilhões que
estão aqui de superávit! O Ministro falou para toda a sociedade brasileira que para o ano que vem
ele vai ter R$1.800.000.000,00 para investimentos, menos de 50% dessa reserva este ano. Então,
meu Presidente, eu acho que é hora de começar a corrigir procedimentos nos Ministérios dos
Transportes, do Planejamento, em todo o Governo Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pauderney
Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero dizer que, com relação à
questão do PL 24, deveríamos buscar resolvê-la logo. O Deputado Pedro Novais, a meu ver, com
essa parca margem que ele tem de manobra, não vai conseguir resolver essa situação, porque,
quando se cancela uma emenda de R$4 milhões, de R$5 milhões, de R$10 milhões ou de R$15
milhões, ele não tem como recompor isso com os poucos recursos a sua disposição.

Então, eu sugeriria que o Deputado Pedro Novais fizesse a distribuição igualitária. Se são 20
destaques, como ele me disse, o total de R$4 milhões permite conceder R$200 mil para cada
destaque. Porque não dá para atender mais do que isso. Ou, então, que se priorize o que é
efetivamente necessário e votemos em globo, atendidos ou rejeitados os destaques. Devemos ver o
que é realmente importante.

O Deputado Carlos Melles traz uma situação que a meu ver é importante. O Deputado
levanta a situação de Minas Gerais, que poderia ser analisada pelo Relator e demais membros da
Comissão. Retirar recursos de uma estrada onde estão ocorrendo mortes em decorrência de
numerosos acidentes e repô-los em outra estrada onde não há necessidade de alocação de
recursos, como dito pelo Deputado Carlos Melles, realmente é uma situação a ser observada.

Portanto, faço essas duas sugestões. Fica a critério do Relator, que pode acatá-las.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado João

Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, apresento uma proposta a esta Comissão.

Temos um excelente Relator. O Deputado Pedro Novais tem experiência, já sabe o que vai acatar.
Então, proponho que S.Exa. acate os destaques. Que se possa fazer remanejamento exclusivamente
pelas bancadas dos Estados, se for pedido de remanejamento, ou então que se acate de maneira
global esses destaques. Aqueles destaques que S.Exa. não acatar, votaremos em bloco, para
facilitar o trabalho da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, quero prestar um esclarecimento.

Existem alguns destaques em que os autores oferecem a fonte para atendê-los. Esses estou
examinando para atender; depois, sobre o que faltar conversaremos.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, há um detalhe que precisa ser
esclarecido no que se refere a oferecimento da fonte do para o destaque. Então, se isso vai atender
alguém, vai também desatender a outros. Que seja no mesmo Estado, tudo bem. Deveria haver
uma reunião da coordenação das bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado Pauderney Avelino, eu não cometeria uma

injustiça dessas. Acontece que o Deputado, por exemplo, que está ao meu lado, pede que seja
remanejado de uma emenda para outra. É só isso. Trata-se do mesmo Estado e do mesmo autor.
Então não há prejuízo nenhum.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Deputado Pedro Novais, jamais esperaria de
V.Exa. qualquer injustiça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou suspender a sessão, que será
reconvocada às 15 horas.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa).

O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro aberta a reunião da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. (Pausa.)

Vamos aguardar um pouco, enquanto chega a documentação. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, enquanto aguardamos, gostaria de fazer

uma sugestão ao Relator e aos companheiros da Comissão. Os destaques não acatados pelo Relator
deveriam ser votados em bloco. Os destaques acatados deveriam ser lidos, destaque por destaque, e
também votados em bloco. O Líder do Governo e o Líder da Oposição — que agora é Oposição light
— concordam.
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Qual é a proposta?
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  -  Sou Líder da Oposição, ad hoc, pelo menos do

PSDB.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Qual é a proposta, Deputado João Leão?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Os destaques que não foram acolhidos pelo Relator

seriam votados em bloco. S.Exa. leria, destaque por destaque, os que não foram acatados, e
votaríamos em bloco. Depois, S.Exa. leria os destaques acatados, e também votaríamos em bloco.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, queremos saber qual é o
critério do Relator.

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

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Vamos transferir a palavra ao Relator, primeiro.
Depois nós discutiremos.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Mesmo tendo o Presidente me concedido a palavra,
vou respeitar o pedido do Deputado e vou ouvir o Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN  - Perdoe-me, Deputado João Grandão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs.  Deputados, vou informar

à Comissão como ficaram os destaques.
Destaque nº 1, do Sr. Pedro Fernandes. Um mero remanejamento. Atendi parcialmente,

dentro da fonte que S.Exa. me ofereceu, de 900 mil reais. O de nº 1 era sobre cancelamento e o de
nº 2 era sobre a fonte. Então, juntados os 2, S.Exa. foi atendido.

Destaques nº 3 e 4, do Deputado Alberto Goldman. Preciso dar uma explicação. O Deputado
Alberto Goldman conseguiu uma fonte de recursos não só para atender ao seu destaque, como
também aos demais que serão atendidos agora. S.Exa. negociou com o Ministério dos Transportes e
com Estado de Rondônia, que era o interessado e de onde foi tirado o recurso de 9 milhões. Então,
o Deputado Alberto Goldman foi atendido em 4.

O Deputado Ricardo Barros não foi atendido, porque seu destaque vai ser atendido em uma
outra emenda de interesse do Paraná.

O Deputado Eduardo Seabra, do mesmo jeito. O Deputado José Borba, também. O
Destaque nº 8, do Deputado José Borba, foi atendido em 500 mil reais para restauração no Estado
de Rondônia. Não era emenda de interesse do seu Estado. S.Exa. apenas assinou o destaque
porque o interessado não era membro da Comissão.

O destaque do Deputado Carlos Melles foi rejeitado. O Deputado Cezar Silvestri foi atendido
em 1 milhão, tendo em vista que o destaque corresponde a 4 Parlamentares — é como se fosse 250
para cada um.

O Destaque nº 11, do Deputado Zé Gerardo, foi rejeitado. Já o Destaque nº 12, também de
S.Exa., foi aprovado. O Deputado Zé Gerardo ofereceu a fonte de cancelamento, 550 mil reais. O
Destaque nº 13, igualmente do Deputado Zé Gerardo, foi  rejeitado.

Deputado Marcelino Fraga, o Destaque nº 14 tratava de um remanejamento, foi atendido.
O destaque da Deputada Rose de Freitas trata de um cancelamento; está casado com o

Destaque nº 16, que é uma supressão de cancelamento. Com esse remanejamento, S.Exa. teve o
seu pleito atendido. Foi aprovado parcialmente, mas o pleito foi atendido, porque a fonte que ela
tinha era de apenas 500 mil reais.

Deputado Lael Varella, Destaque nº 17. É bom dizer que o interessado não era o Deputado
Lael Varella, mas o Deputado Mauro Lopes.

Atendidos os pleitos dos Deputados nos valores que desejariam, rateei o restante entre os
que sobraram: Deputado Lael Varella, Deputado Roberto Balestra e Deputado Jorge Alberto, sendo
que esses destaques correspondem a mais de um pleito

Deputado Anivaldo Vale, eu restaurei o seu valor pretendido, aprovando o destaque de 500
mil reais.

Deputado Welinton Fagundes, o Destaque nº 27 foi rejeitado, porque S.Exa. já tinha um
outro atendido, o de nº 19.

Parece que houve um engano. Vou conversar com a assessora. (Pausa.)
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Resumindo, os destaques foram atendidos com remanejamentos, salvo os 9 milhões, que
foram atendidos com os recursos que o Deputado Goldman conseguiu, sendo que S.Exa. ficou com
a parte do Leão, porque foi S.Exa. quem conseguiu.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - V.Exa. não se referiu ao meu destaque, nobre Relator.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Perdão, Deputado João Leão. O Destaque de V.Exa.,

de 3 milhões e meio, foi um remanejamento e está atendido.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela ordem, ao

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, fizemos grande esforço. Houve a

demonstração de forte sensibilidade de todos os Líderes dos partidos que participaram dessa
negociação.

Temos de parabenizar o Relator, Deputado Pedro Novais, por sua paciência, tolerância,
serenidade, e sobretudo, por sua competência ao conciliar os desencontros. Tornar simples e de
fácil visualização uma matéria complexa exige muita competência.

Sr. Presidente, gostaria que fosse feita recomendação por parte da Mesa da Comissão no
sentido de que os acordos sejam cumpridos e que sejam liberados os projetos, com as alterações
aqui relatadas e aprovadas pelo Relator, Deputado Pedro Novais.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pauderney

Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Gostaria de uma solução para o caso do Piauí.

O Relator pode nos ajudar no que se refere à situação exposta pelo Deputado Júlio César.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Sr. Presidente, o caso do Piauí eu conheço desde que

fui designado Relator deste projeto. O Ministério cortou recursos do Piauí. Mas os Deputados do
Piauí não fizeram emenda. Então, desde o princípio eu disse a eles que não tinha condição de
resolver. Sem emenda, estou proibido de corrigir qualquer pretensão no Orçamento. Todos sabem
disso. Está na Resolução nº 1.

Muito bem. Haveria um recurso último aqui, caso houvesse um destaque oferecendo uma
fonte para atender à pretensão do Piauí. Neste ínterim, entre as primeiras reclamações quanto ao
PL e a apresentação do meu destaque, pelo que sei e o que me disse e repetiu o Deputado Paes
Landim, assim como o Deputado Júlio César, eles entraram em contato com o Ministério para
saber a solução. O Ministério prometeu que colocaria recursos para o Piauí no PL seguinte, que
está sendo elaborado. Então, não tive culpa no caso do Piauí. Ao contrário, até gostaria de dar uma
solução. Eu teria colocado algo aqui, mas não seria nada mais, nada menos, do que um valor —
800, 500, 600, 300  —, dentro da média do que está aqui, porque foi com essas importâncias que
atendi a todos, a não ser no caso daqueles que ofereceram fontes de recursos. Eu poderia fazer isso
agora, mas não há destaque. Sendo assim, peço desculpas ao Deputado Pauderney Avelino e ao
Piauí, mas não posso fazer nada.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO   - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Sr. Presidente, baseado no art. 26, § 2º, faço um apelo ao

Deputado Pauderney Avelino, pela sua grandeza, pelo trabalho que executa nesta Casa, grande
líder do Amazonas, que vem engrandecendo os trabalhos da Comissão, no sentido de que S.Exa.
aceite que votemos em bloco. Ganharemos algo em torno de 2 horas.

Sei que o nobre Deputado é compreensivo, forte e muito bem representa o PFL. Nós,
Parlamentares desta Comissão, pedimos o seu apoio para votarmos em bloco. Só falta S.Exa.
concordar. Todos os demais já concordaram.

O SR. DEPUTADO OLAVO CALHEIROS - Sr. Presidente, vejo que há impossibilidade
técnica de o Relator contemplar o Estado do Piauí nessa matéria. O Estado do Piauí é pobre e
necessita de recursos para investimentos. Mas há, infelizmente, essa impossibilidade. O novo
Orçamento está chegando e fica aqui o compromisso, Sr. Presidente, de que todos nós envidaremos
esforços no sentido de que o prejuízo que o Piauí teve por conta desse projeto de lei seja superado
por intermédio da votação e aprovação do Orçamento do ano que vem. Essa seria uma solução
racional, para que pudéssemos votar em bloco os destaques.
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Obrigado , Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Sr. Presidente, estou aqui tentando

resguardar o direito dos Parlamentares do Partido da Frente Liberal, que têm interesses
contrariados nessa proposta. Mas atendemos ao apelo, entendendo que estamos perto das 4 horas
da tarde, e daqui a pouco terá início sessão do Congresso Nacional. O Ministro dos Transportes
falou com o Deputado Júlio César, o Deputado Paes Landim conversou com o Ministro dos
Transportes, o Governador do Piauí fez uma reunião e o Ministro assumiu compromisso com o
Piauí.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - É do PT, mas os Parlamentares são do PFL.  E

o Piauí é um Estado pobre. Portanto, não poderiam ter sido subtraídas quase 70% das emendas
que estavam alocadas no Orçamento da União. Foram subtraídas. Realmente é uma questão grave,
séria. E incluo Minas. Por mais que seja governado pelo PT, é um Estado pobre, que precisa da
atenção de todos nós. E quero deixar registrado o nosso pleito e a nossa discordância com a forma
com que foi isso feito. O nosso pleito é no sentido de que o Governo atenda dentro do que se
comprometeu com os Parlamentares do PFL do Piauí aqui presentes.

Da mesma forma, o Deputado Carlos Melles, que já foi Relator da Comissão de Orçamento,
teve retirados recursos por ele alocados para estradas, definidas no Orçamento da União. Foi feito
um remanejamento, prejudicando o Deputado Carlos Melles.

Faço esse registro. Vamos concordar com essa votação em globo, mas deixamos claro que
temos conversações e negociações para fazer mais à frente, para superar este momento e para
corrigir o malfeito a esses 2  Estados. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos à votação dos destaques,
que será feita em globo. Primeiro, os Destaques, que tiveram parecer pela aprovação, de nºs 1, 2, 3,
4,14, 20, 21.

(Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. O Destaque nº 18 foi acolhido.
(Não identificado) - Destaque nº  12.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI  - Destaque de minha autoria, de nº 10.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela aprovação total, Destaques nº 1, 2,

3, 4,14, 20, 21. Depois, haverá as parciais e a rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa).
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam  como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr.  Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, gostaria que constasse o nosso

entendimento no sentido de que, muito embora tenha realizado o Relator, Deputado Pedro Novais,
um bom trabalho, todos os destaques deveriam ter sido aceitos. Deveriam ter buscado a fonte de
recursos no superávit para que não fosse necessária essa movimentação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Esta foi uma exceção da Presidência,

visto que no processo de votação não caberiam intervenções.
Pela aprovação parcial, Destaques nº 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22 e 25.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa).
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI  - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI  - Nos destaques parciais não ouvi o Destaque de nº
10, de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já citei. Destaques nºs 8, 10, 12, 16,
17, 18, 19, 22 e 25.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela rejeição, Destaques nºs 5, 6, 7, 9,
11, 13, 15, 23, 24, 26 e 27.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam permaneçam como estão. (Pausa).
Rejeitados os destaques, não vão ao Senado.
Ainda constante do acordo, temos o Aviso nº 50, que encaminha ao Congresso Nacional

cópia do Acórdão nº 862, de 2003, bem como do respectivo relatório que fundamenta o relatório e o
levantamento da auditoria, realizado pela SESEF, Goiás, no período de 12 a 16 de abril,
objetivando verificar a execução de obras referentes à implantação de projetos de irrigação, Projeto
Flores de Goiás. O Relator é o nobre Deputado José Borba, que vota pela autorização da execução
na forma do projeto de decreto legislativo anexo.

Com a palavra o Deputado José Borba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA  - Srs. Deputados, como já foi exposto no

encaminhamento, nós, do PMDB, somos favoráveis à aprovação e pedimos a compreensão dos
pares desta Casa no sentido de que adotem o mesmo procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar, em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Há requerimento do Deputado Carlito Merss. O autor está retirando o requerimento.
Agradecemos a todos a presença. Foi realizado magnífico trabalho hoje, quando tivemos

grande avanço no esgotamento da pauta.
Vamos encerrar a reunião, desejando a todos um bom final de semana, convocando próxima

reunião para terça-feira, às 14h.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Sr. Presidente, antes gostaria de parabenizar o Relator,

Deputado Pedro Novais, grande figura desta Casa. Gostaria também de lembrar que, pela primeira
vez na história desta Comissão, aprovamos um projeto de lei do Ministério dos Transportes sem
brigas, sem desavenças, sem questionamentos. Parabéns ao Ministro Anderson Adauto por ter
ouvido todas as bancadas dos Estados brasileiros.

Dou a V.Exa. também, Sr. Presidente, os meus parabéns pela maneira como vem dirigindo
os trabalhos da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado. É justo o
elogio ao Deputado Pedro Novais.

Com a palavra o Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA  - Sr. Presidente, o Deputado João Leão foi muito

feliz quando fez tantos elogios ao Deputado Pedro Novais. Realmente, o comportamento e a
inteligência, sobretudo, do nobre Deputado estiveram à disposição da Comissão. Por isso foi
realizado trabalho tão brilhante e de maneira tão consensual.

Esperamos que outros assuntos tão relevantes e complicados quantos esses sejam
endereçados a Relatores com esse comportamento. Dessa forma, teremos a certeza de que a
Comissão terá sempre assegurado um bom término dos trabalhos. Por isso, ao cumprimentar o
Deputado Pedro Novais pelo brilhante trabalho realizado, estendo meus cumprimentos a V.Exa., Sr.
Presidente, pela firmeza com que dirigiu os trabalhos e pela segurança que nos ofereceu durante
todo o tempo.

Fica registrado o nosso reconhecimento ao seu trabalho, à assessoria, à Sra. Myrna e a
todos que o ajudaram.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado Roberto
Balestra.

Com a palavra o nobre Deputado Cezar Silvestri.
O SR. DEPUTADO CEZAR SILVESTRI  - Sr. Presidente, quero parabenizá-lo pela condução

dos trabalhos na Comissão, e o Relator, Deputado Pedro Novais. Estou no meu primeiro mandato e
creio que a experiência do Deputado Pedro Novais foi fundamental para que chegássemos a esse
acordo. Nem sempre um acordo nos atende plenamente, mas, de qualquer forma, o Deputado Pedro
Novais e V.Exa. mostraram sensibilidade e procuraram, de uma forma ou de outra, contemplar a
vontade dos Srs. Deputados na defesa de seus Estados. Então, dou os meus parabéns a V.Exa, Sr.
Presidente, pela condução dos trabalhos, e ao Deputado Pedro Novais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convoco a próxima reunião para terça-

feira, às 14h30.
Está encerrada a presente reunião.


