
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro abertos os trabalhos da 15ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas
nºs 23 e 24 de 2003.

Há número legal.
Passaremos à apreciação da ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de setembro

de 2003.
Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura da ata por haver sido

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

Interno da Comissão, declaro a ata aprovada.
Solicito ao Deputado Anivaldo Vale que faça a leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Avisos.
1) Cronograma do Plano Plurianual para o período de 2004/2007 encaminhado pelo

Poder Executivo:
1. Leitura em sessão do Congresso Nacional: dia 28 de agosto de 2003.
2. Publicação e distribuição de avulsos: até 2 de setembro de 2003.

 3. Realização de audiências públicas: até 16 de setembro de 2003.
4. Apresentação de emendas perante a Comissão: de 3 de setembro a 19 de setembro de

2003.
5. Publicação e distribuição dos avulsos e das emendas: até 24 de setembro de 2003.
6. Apresentação, publicação, distribuição e votação do parecer na Comissão: até 10 de

outubro de 2003.
7. Encaminhamento do parecer final à Mesa do Congresso Nacional: até 17 de outubro

de 2003.
Cópia desse cronograma foi encaminhada a todos os Parlamentares no dia de hoje. O

cronograma também está disponível, desde ontem, na página da Comissão na Internet.
2) Cronograma da proposta orçamentária anual para 2004 encaminhada pelo Poder

Executivo:
1. Leitura em sessão do Congresso Nacional: em 28 de agosto de 2003.
2. Publicação e distribuição de avulsos: até 2 de setembro de 2003.
3. Realização de audiências públicas: até 16 de setembro de 2003.
4. Apresentação do parecer preliminar perante a Comissão: até 21 de setembro de 2003.
5. Apresentação de emendas ao parecer preliminar: até 24 de setembro de 2003.
6. Votação do parecer preliminar com emendas pela Comissão: até 30 de setembro de

2003.
7. Apresentação de emendas ao projeto de lei: de 1º a 15 de outubro de 2003.
8. Publicação e distribuição de avulsos e das emendas: até 20 de outubro de 2003.
9. Apresentação, publicação, distribuição e votação dos pareceres setoriais pela

Comissão: até 10 de novembro de 2003.
10. Apresentação, publicação, distribuição e votação na Comissão do parecer final: até

30 de novembro de 2003.
11. Sistematização do parecer sobre o projeto e seu encaminhamento à Mesa do

Congresso Nacional: até 5 de dezembro de 2003.
12. Sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração do

autógrafo: até 10 de dezembro de 2003.
Cópia desse cronograma foi encaminhada a todos os Parlamentares no dia de hoje. O

cronograma também está disponível, desde ontem, na página da Comissão na Internet.
Expediente.
Correspondência interna recebida:
1) Ofício nº 470, de 3 de setembro, em que comunica a abertura do prazo de 5 dias

úteis, a partir de 3 de setembro de 2003, para interposição de recursos aos Projetos
de Decreto Legislativo nºs 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de 2003.
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E-mail comunicando a abertura de prazo para interposição desses recursos foi
encaminhado a todos os Parlamentares no dia de ontem.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
1) Ofício nº 53, de 2 de setembro, do Deputado Júlio Cesar, justificando ausência do dia

2 de setembro por estar participando de outra reunião.
2) Ofício nº 501, de 3 de setembro, do gabinete do Senador Mozarildo Cavalcanti,

justificando ausência do dia 2 de setembro por estar cumprindo compromissos político-
partidários.

Correspondência externa recebida:
Avisos/SGS, de 19 de agosto, 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 2.047 (Acórdão nº 1.071, de 2003): auditoria nas obras de drenagem do
Tabuleiro dos Martins, em Maceió, no Estado de Alagoas.

Avisos/SGS, de 20 de agosto, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 2.063 (Acórdão nº 1.123, de 2003): auditoria nas obras de adequação de
trechos rodoviários na BR-101, no Estado de Sergipe — Divisa AL/SE — Divisa SE/BA.

2) Aviso nº 2.072 (Acórdão nº 1.173, de 2003): auditoria nas obras de adequação da BR-
386, Rio Grande do Sul, subtrecho Estrela—Tabaí.

3) Aviso nº 2.074 (Acórdão nº 1.174, de 2003): auditoria nas obras de implantação,
aparelhamento e adequação do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Estado
do Rio de Janeiro.

4) Aviso nº 2.076 (Acórdão nº 1.175, de 2003): auditoria nas obras de implantação,
aparelhamento e adequação da Casa da Maternidade, em Mesquita, no Estado do Rio de
Janeiro.

5) Aviso nº 2.078 (Acórdão nº 1.176, de 2003): auditoria nas obras de implantação,
aparelhamento e adequação de unidade de saúde do SUS — aparelhamento de entidades
filantrópicas, no Estado do Rio de Janeiro.

6) Aviso nº 2.080 (Acórdão nº 1.179, de 2003): auditoria nas obras de restauração de
rodovias federais, no Estado de Mato Grosso do Sul.

7) Aviso nº 2.083 (Acórdão nº 1.182, de 2003): auditoria nas obras de implantação do
Sistema de Transmissão do Nordeste — implantação de 4 subestações seccionadoras de 230
KV.

8) Aviso nº 2.085 (Acórdão nº 1.184, de 2003): auditoria nas obras de implantação do
sistema de transmissão entre as localidades de Bateias, no Paraná, e de Ibiúna, em São Paulo.

9) Aviso nº 2.086 (Acórdão nº 1.185, de 2003): auditoria nas obras de construção do
Parque de Feiras e Exposições no Estado do Ceará.

10) Aviso nº 2.087 (Acórdão nº 1.186, de 2003): auditoria nas obras de ampliação da
capacidade de transmissão de energia elétrica entre as Regiões Norte e Sudeste, mediante a
instalação de bancos de capacitores na subestação de Samambaia, no Distrito Federal.

11) Aviso nº 2.089 (Acórdão nº 1.187, de 2003): auditoria nas obras de construção do
edifício-sede da Procuradoria da República no Estado de Goiás.

12) Aviso nº 2.090 (Acórdão nº 1.188, de 2003): auditoria nas obras de ampliação do
Estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

13) Aviso nº 2.092 (Acórdão nº 1.190, de 2003): auditoria nas obras de recuperação do
edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
 14) Aviso nº 2.096. (Acórdão nº 1.191, de 2003): auditoria nas obras de drenagem de
córregos, no Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba.

15) Aviso n º 2.097. (Acórdão nº 1.192, de 2003): auditoria nas obras de drenagem em
bairros carentes no Município de Cabedelo, no Estado da Paraíba.
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16) Aviso n º 2.106. (Acórdão nº 1.178, de 2003): auditoria nas obras de construção do
sistema adutor do Pajeú, no Estado de Pernambuco.

17) Aviso nº 2.107. (Acórdão nº 1.194, de 2003): auditoria nas obras de construção de
trechos rodoviários na BR-116, no Estado da Bahia.

18) Aviso nº 2.108. (Acórdão nº 1.196, de 2003): auditoria nas obras de implantação de
infra-estrutura básica do projeto piloto de colonização em grupo do distrito agropecuário de
Manaus, no Estado do Amazonas.

19) Aviso n º 2.112. (Acórdão nº 1.198, de 2003): auditoria nas obras de construção dos
trechos rodoviários no Corredor Fronteira-Norte — BR-210/RR — trecho São João da Baliza —
Caroebe — Entre Rios.

20) Aviso n º 2.133: cópia de requerimento do Ministro Marcos Vinicios Vilaça,
solicitando ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Ministro da Fazenda
informações relativas ao Ministério de Relações Exteriores acerca da liberação e previsão de
recursos orçamentários, bem como da regularização de dívidas junto a credores e organismos
internacionais.

- Avisos/SGS, de 20 de agosto, 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 2.069. (Acórdão nº 1.172, de 2003): auditoria na expansão do sistema de
trens urbanos — trecho São Leopoldo/Novo Hamburgo —, no Estado do Rio Grande do Sul.

2) Aviso nº 2.082 (Acórdão nº 1.180, de 2003): auditoria nas obras de construção de
trechos rodoviários na BR-319, no Estado do Amazonas — Divisa RO/AM — Manaus.

3) Aviso n º 2.084 (Acórdão nº 1.183, de 2003): auditoria nas obras de reforço nas torres
de linha de transmissão de energia elétrica entre Itaipu e São Paulo.

4) Aviso nº 2.098 (Acórdão nº 1.193, de 2003): auditoria nas obras de construção de
ponte rodoviária entre as cidades de Timon/MA e Teresina/PI.

5) Aviso nº 2.102 (Acórdão nº 1.177, de 2003): auditoria nas obras de construção e
recuperação de infra-estrutura hídrica — perenização do Rio Pajeú, no Estado de Pernambuco.

6) Aviso nº 2.113 (Acórdão nº 1.201, de 2003): acompanhamento das publicações e do
envio ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal concernentes ao terceiro quadrimestre de 2002,
pelos titulares dos poderes e órgãos da esfera federal.

7) Aviso nº 2.116 (Acórdão nº 1.197, de 2003): auditoria nas obras de construção de
trecho rodoviário no Corredor MERCOSUL, no Estado do Rio Grande do Sul.

- Avisos/SGS, de 27 de  agosto, encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

1) Aviso nº 2.163 (Acórdão nº 1.230, de 2003): solicitação de informações acerca dos
Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao primeiro e segundo quadrimestres de 2002,
publicados pelos titulares dos poderes e órgãos em obediência à Lei Complementar nº 101 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).

2) Aviso nº 2.169 (Acórdão nº 1.243, de 2003): auditoria nas obras de duplicação com
restauração de trechos rodoviários no Corredor Leste, no segmento da Rodovia Fernão Dias,
BR-381/MG, compreendido entre Belo Horizonte e a Divisa MG/SP.

3) Aviso nº 2.170 (Acórdão nº 1.244, de 2003): auditoria nas obras de ampliação e
modernização do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Fundação Universidade Federal do
Amazonas.

4) Aviso nº 2.171 (Acórdão nº 1.245, de 2003): auditoria nas obras de restauração de
rodovias federais no Estado do Rio Grande do Sul.

5) Aviso nº 2.174 (Acórdão nº 1.246, de 2003): auditoria nas obras de construção de
trechos rodoviários no Corredor Araguaia—Tocantins, BR-222, no Estado do Pará — construção
do trecho D. Eliseu — Entrada BR-158, Pará.
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6) Aviso nº 2.176 (Acórdão nº 1.247, de 2003): auditoria nas obras de construção do
edifício-sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, Distrito Federal.

 7) Aviso nº 2.177 (Acórdão nº 1.249, de 2003): auditoria nas obras de implantação e
ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário do Município de Mossoró, no
Estado do Rio Grande do Norte.

8) Aviso nº 2.182 (Acórdão nº 1.256, de 2003): auditoria nas obras de implantação do
sistema de trens urbanos de Recife — trecho TIP-Timbi, com melhoramentos na Linha Centro.

9) Aviso nº 2.184 (Acórdão nº 1.253, de 2003): auditoria nas obras do Presídio Provisório
de Trânsito de Campo Grande e do Presídio Federal de Segurança Máxima em Dois Irmãos do
Buriti, no Estado de Mato Grosso do Sul.

10) Aviso nº 2.187 (Acórdão nº 1.239, de 2003): auditoria nas obras de implantação de
infra-estrutura esportiva para uso de comunidades carentes, no Estado do Espírito Santo.

11) Aviso nº 2.188 (Acórdão nº 1.241, de 2003): auditoria nas obras de implantação de
infra-estrutura necessária ao Centro de Lançamento de Alcântara para a prestação de serviços
de lançamento, no Estado do Maranhão.

12) Aviso nº 2.189 (Acórdão nº 1.242, de 2003): auditoria nas obras de modernização da
UHE de Furnas, no Estado de Minas Gerais.

13) Aviso nº 2.191 (Acórdão nº 1.251, de 2003): auditoria nas obras de implantação do
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí.

Avisos/SGS, de 27 de agosto, 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 1.265 (Acórdão nº 1.233, de 2003): auditoria nas obras de recuperação do
sistema de trens urbanos de Salvador, no Estado da Bahia.

2) Aviso nº 2.166 (Acórdão nº 1.237, de 2003): auditoria nas obras de adequação de
trechos rodoviários, no Estado de Minas Gerais.

3) Aviso nº 2.179 (Acórdão nº 1.250, de 2003): auditoria nas obras de infra-estrutura de
irrigação de uso comum/Projeto Salangô, no Estado do Maranhão.

4) Aviso nº 2.196 (Acórdão nº 1.252, de 2003): auditoria nas obras de construção de
trechos rodoviários na BR-470, subtrecho divisa Santa Catarina/Rio Grande do Sul e subtrecho
entroncamento Rio Grande do Sul/477 (Pontão) — BR-285 (Lagoa Vermelha), no Estado do Rio
Grande do Sul.

5) Aviso nº 2.198 (Acórdão nº 1.236, de 2003): auditoria nas obras de construção da
Barragem Paula Pessoa, no Estado do Ceará.

Aviso/GP, de 29 de agosto, encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Valmir Campelo:

Aviso nº 1.517 (Acórdão nº 1.116, de 2003): auditoria nas obras de implantação,
aparelhamento e adequação de Unidades de Saúde em Santa Maria, no Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, nobre Deputado.
Temos a Ordem do Dia constante, primeiro, de avisos. Pergunto ao Plenário se há

restrição quanto à votação de algum aviso.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, nós deveríamos buscar um

acordo. Estamos retirando alguns avisos para poder negociar. Não temos de antemão uma
posição, mas há observações que devem ser esclarecidas na reunião dos Líderes. Levando em
conta esse aspecto, eu proponho a V.Exa. que retire, para serem negociados na reunião dos
Líderes, os itens 4, 7 e 13, a fim de que possamos tratá-los de forma mais esclarecedora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão a retirada de pauta
dos itens 4, 7 e 13.

O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, sou Relator do item 13. Estamos a
quase um ano aguardando a votação dessa matéria. Até agora não chegamos a nenhuma
conclusão. O assunto é complexo, porém se trata de uma obra, no Estado do Maranhão, que
não pode continuar parada, porque faltam apenas 2% para sua conclusão.

Espero que os Líderes cheguem logo a uma conclusão. Vamos votar esse item ou perder
uma grande obra, em que 98% já foram concluídos?

Peço ao eminente Deputado Pedro Novais, representante daquele Estado e membro do
Colégio de Líderes, que analisemos esse procedimento do platô de Salangô, uma obra
praticamente concluída. Como disse, faltam apenas 2%. Que punam o culpado pelas ações que
estão prejudicando a obra e não a população que precisa dela.

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

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, proponho que, na reunião dos
Líderes, na próxima terça-feira, de acordo com a conveniência de V.Exa., façamos essa
discussão. Gostaria de agregar um tema mais ligado à minha região. Solicito também a retirada
do item 8, para discutirmos a matéria no Colégio de Líderes. Neste caso, é um pedido do
Deputado Sérgio Miranda, de Minas Gerais, que mora em Belo Horizonte e quer tratar a
questão de forma mais objetiva.

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

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, também quero me somar ao
Deputado Sérgio Miranda, pedindo a retirada de pauta do Aviso nº 38.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a retirada de pauta dos
itens 4, 7, 8 e 13.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa.

repetisse o que está sendo votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos votando a retirada de

pauta dos itens 4, 7, 8 e 13.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, solicito ainda a retirada de

pauta dos itens 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 15, com acordo da Liderança do Governo.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, solicito que só sejam incluídos

novamente na pauta depois da reunião dos Líderes, para que possamos esclarecer, porque já
foram retirados na semana passada e voltaram para a pauta. Temos de fazer uma reunião para
discutir a questão, como estamos negociando os PLs.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Sérgio Miranda solicita
a retirada de pauta dos itens 4, 7, 8 e 13 e o Deputado Pauderney Avelino, dos itens 1, 5, 6, 12
e 15.

Em votação, em globo, a retirada de pauta das duas propostas.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.

 Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Então, foram retirados de pauta os Itens nºs 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 15. Eles serão

objeto de discussão na reunião de Líderes, na terça-feira, às 14h, quando discutiremos também
a questão da rotina de tramitação do PPA.

Passaremos, então, à análise do Item nº 2.
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Aviso nº 17, de 2003, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 538,
de 2003, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam,
referente à inspeção realizada na implantação de hidrovias no corredor Araguaia—Tocantins,
em cumprimento à Decisão nº 1.020, de 2002, do Plenário.

O Relator é o Deputado Pedro Chaves. Como S.Exa. não está presente, solicito ao
Deputado Gilmar Machado que faça a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eis o voto:
“Em face do exposto, ressaltando a rescisão do Contrato nº

98/004/00, executado com recursos do Programa de Trabalho
26.782.0237.5749.0005, objeto do presente instrumento, voto no
sentido de que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº 17, de
2003, do Congresso Nacional, e determine o seu arquivamento”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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 3.
Aviso nº 025, de 2003, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 631,

de 2003, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam,
referente ao levantamento de auditoria acerca da execução do Programa de Trabalho
Orçamentário nº 26.783.0222.7625.0101, dos serviços e obras de recuperação do Sistema de
Trens Urbanos de Salvador, no trecho Calçada—Paripe, e 092-154, 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 Relator é o Senador Hélio Costa. S.Exa. não estando presente, peço ao Deputado
Pedro Novais que faça a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eis o
voto:

“Diante do exposto e considerando que os indícios de
irregularidades que ensejaram a inclusão da obra no PT nº
26.783.0222.7625.0101 no Quadro VII, Lei nº 10.640, de 2003, não
mais subsistem e que o Tribunal de Contas da União informou não
haver empecilhos à continuidade do empreendimento, determinando
o arquivamento do processo, opinamos, nos termos do § 6º do art.
86 da Lei nº 10.524, de 2002 (LDO 2003), que esta Comissão:

a) tome conhecimento da matéria;
b) anexe, para tramitação em conjunto, o Aviso nº

025/2003-CN, de 2003, ao Aviso nº 92-154, de 2002-
CN; e

c) adote a proposta de decreto legislativo em anexo no
sentido de liberar a execução da obra.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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.
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 Item nº 9.
Aviso nº 063, de 2003, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

1.024, de 2003, do TCU (Plenário), bem como dos respectivos relatório e proposta de decisão
que o fundamentam, referente ao cumprimento do Plano Especial de Auditoria de Obras
Públicas, de 2003, no que concerne à fiscalização da construção de trechos rodoviários no
corredor Araguaia—Tocantins — BR-242 —Peixe/Paranã/Taguatinga.

O Relator é o Deputado José Carlos Elias.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, as obras objeto do presente

aviso tiveram indícios de irregularidades graves apontadas em fiscalizações realizadas pelo
Tribunal de Contas da União. A auditoria foi realizada pela Secretaria de Controle Externo, no
Estado de Tocantins, que motivou a inclusão da obra no Quadro VII anexo à LOA/2003, nos
termos do art. 86.

O Tribunal de Contas da União identificou irregularidades graves nos Contratos nºs 2,
3, 4, 5 e 6.

Resolvemos encaminhar cópias das deliberações, acompanhadas do relatório e das
propostas de decisão que o fundamentam.

Em face do exposto, voto pela manutenção da vedação da execução orçamentária, física
e financeira das obras de construção de trechos rodoviários no corredor Araguaia—Tocantins —
BR-242/Tocantins — Peixe/Paranã/Taguatinga.

Era o que tinha a opinar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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 10.
Aviso nº 092-025, 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 Relator é o Deputado José Carlos Elias.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ELIAS - Sr. Presidente, trata-se também de obras de

construção do trecho rodoviário no corredor Araguaia—Tocantins — BR-242/Tocantins —
Peixe/Paranã/Taguatinga.

Foram registrados indícios de irregularidades.
Nesse sentido, entendo que não é cabível qualquer exame do presente aviso quanto ao

mérito, em face da sua prejudicialidade, decorrente da perda de oportunidade para que gerasse
os efeitos adequados, quais sejam, a suspensão cautelar da execução orçamentária, física e
financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos da obra em que foram verificados
os indícios, no âmbito da LOA/2002.

Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº 092-
025, de 2002, do Congresso Nacional, e determine o seu arquivamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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.)
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Aprovado no Senado.
Item nº 11.
Aviso nº 092-053, 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 Relator é o Deputado José Chaves. Como S.Exa. não está presente, solicito ao
Deputado Pedro Novais que faça a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, lerei o
final:

“Não há Restos a Pagar no programa de trabalho
orçamentário referente à obra — construção de trechos rodoviários
no Corredor Oeste-Norte/ BR-163/MT — Santa Helena — Divisa
MT/PA.

Nesse sentido, embora considere, com base nas informações
apresentadas, que a obra não mais apresenta irregularidades
graves que recomendem a suspensão cautelar de sua execução
física e financeira, entendo que não é cabível qualquer exame do
presente aviso quanto ao mérito, em face da sua prejudicialidade,
decorrente da perda de oportunidade para que gerasse seus efeitos
adequados, quais sejam, a liberação da execução de recursos
contidos na LOA/2002 ou os Restos a Pagar de anos anteriores.

Em face do exposto, voto para que esta Comissão tome
conhecimento do Aviso nº 092-053, de 2002, do Congresso
Nacional, e determine o seu arquivamento.”

Sr. Presidente, este é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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 14.
Aviso nº 92-127,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. (Adequação de trechos rodoviários na BR-101,
no Estado de Santa Catarina, Palhoça/SC — Divisa SC/RS).

O Relator é o Senador Sérgio Guerra.
Solicito ao Senador Geraldo Mesquita Júnior que faça a leitura do voto.
O SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR - Sr. Presidente, eis o voto:

“O programa de trabalho de que trata o Aviso nº 092-127,
como se pode observar, foi incluído no Quadro VII da LOA/2003 e
foi objeto do Aviso nº 26, de 2003. Este informa ter o DENIT
cumprido as determinações feitas pelo TCU, por meio da Decisão
Plenária nº 1.640, de 2002, razão pela qual pode ser dada
seqüência à licitação das obras do programa de trabalho Adequação
de Trechos Rodoviários no Corredor MERCOSUL — BR-101, Santa
Catarina — Palhoça — Divisa SC/RS. O Aviso nº 26, então, dá
contornos finais à fiscalização iniciada em 2002 e que resultou no
Aviso nº 092-127.
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Em face do exposto, o meu voto é no sentido de que esta
Comissão tome conhecimento do Aviso nº 092-127, de 2002, e
determine o seu arquivamento”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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 16.
Aviso nº 033, de 2003, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 130,

de 2003, bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentaram, referente ao
acompanhamento das publicações e do envio ao Tribunal de Contas da União dos relatórios da
Gestão Fiscal do segundo quadrimestre de 2002 pelos titulares dos poderes e órgãos da esfera
federal.

O Relator é o Deputado Pedro Chaves.
Solicito ao Deputado Gilmar Machado que faça a leitura do voto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eis o voto do Relator:

“Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2º, III, da
Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, examinar e emitir
parecer sobre os documentos pertinentes ao acompanhamento e
fiscalização da execução orçamentária e financeira e da gestão
fiscal de que tratam os arts. 70 a 72 e 166, § 1º, inciso II, da
Constituição Federal, e a Lei Complementar nº 101, de 2000 — Lei
de Responsabilidade Fiscal.

A análise dos relatórios de gestão fiscal dos órgãos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário promovida pelo Tribunal
de Contas da União e encaminhada para conhecimento desta
Comissão por meio do Aviso nº 33, de 2003, do Congresso Nacional,
está inserida na competência acima mencionada e atende ao
disposto no inciso III do art. 73 da Lei nº 10.266, de 2001
(LDO/2002).

Feitos esses registros e com a recomendação para que o
Tribunal de Contas proceda à orientação necessária para corrigir a
metodologia de apuração do montante da despesa com pessoal
sujeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, voto pela
aprovação do exame realizado pelo Tribunal de Contas da União,
objeto do Acórdão nº 130, de 2003, do Tribunal de Contas da União
(Plenário), encaminhado a esta Comissão por meio do Aviso nº 33,
de 2003, do Congresso Nacional (nº 950-GP-TCU/2003, na origem),
bem como das recomendações e determinações constantes do citado
acórdão, como acima relatado.”

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.
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 17.
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Trata-se de prestação de contas, relativas ao exercício de 2000, do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e respectivo Conselho de Justiça, do Tribunal Superior
do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior Militar.

O Relator é o Senador Luiz Otávio.
Solicito ao Senador Roberto Saturnino que faça a leitura do relatório.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, após análise das prestações

de contas encaminhadas, o Senador Luiz Otávio conclui pela aprovação das contas 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 ainda dos
Chefes do Ministério Público da União, relativas ao exercício de 2000, na forma dos projetos de
decreto legislativo que vêm em anexo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
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.
Concedo a palavra ao Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, trago a este Plenário

relevante questão. Estava presente, na última quinta-feira, no gabinete do Presidente do
Congresso Nacional e do Senado Federal, quando da entrega da peça orçamentária de 2004.
Acredito que no dia seguinte deva ter chegado também a peça do Plano Plurianual para os
próximos 4 anos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No mesmo dia.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, foi estabelecido um

cronograma a respeito do PPA e do Orçamento de 2004, mas até o presente momento a única
publicação do Orçamento de 2004 que chegou às minhas mãos foi um resumo entregue pela
assessoria da Liderança do Governo. Não temos, até a presente data, a publicação dos avulsos.
Já se passou uma semana e não temos ainda a publicação dos avulsos, nem do Orçamento de
2004, nem do PPA, para os próximos 4 anos.

Portanto, é de fundamental importância que tenhamos, o mais breve possível, esses
avulsos tão importantes em nossas mãos, para análise mais detalhada. Também urge
providência da Presidência desta Comissão para reestipular o cronograma que nos foi
apresentado e está em vigor. Como não temos os avulsos, é de fundamental importância que
esse cronograma seja refeito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As observações feitas pelo Deputado
Pauderney Avelino são pertinentes. Na reunião de Líderes, o assunto foi discutido e foi
explicado que a imprensa só liberará os avulsos entre sexta-feira e segunda-feira. Somente
nessa época eles serão entregues aos Parlamentares.

A segunda questão é que os prazos são estabelecidos na Resolução nº 1, mas acertamos
que, tão logo tenhamos os avulsos conosco, faremos a solicitação de alteração dos prazos,
compensando os dias perdidos nesse período.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, gostaria de saber, após ouvir a

leitura do cronograma, se já foi distribuída cópia, para que tenhamos o espelho de todo o
programa, da apreciação da peça orçamentária.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Comissão distribuirá o
cronograma. Está na página da Internet. Hoje irá para os gabinetes. Será alterado, de acordo
com o que foi discutido agora.
 Comunico também à Comissão que o Ministro do Planejamento se dispõe, em princípio,
a vir a uma audiência pública desta Comissão, na quinta-feira, para falar sobre o Orçamento, o
PPA e a orientação do Governo na elaboração desses documentos, de modo que tenhamos
conhecimento do que foi pensado e do que será discutido por nós.

O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Roberto Saturnino.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Na quinta-feira, na parte da manhã?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na quinta-feira da próxima semana.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Na parte da manhã?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na parte da manhã, às 10h30min.
O SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO - Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convocamos também reunião dos

Líderes para terça-feira, dia 9, às 14h, na sala da Comissão da Presidência, a fim de
discutirmos não só a questão dos avisos que forem retirados de pauta, como também do PPA nº
29, para ver se chegamos a um acordo.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ao mesmo tempo, vamos discutir

com o Relator as normas a serem obedecidas na análise do PPA que está na Casa. E às
14h30min de terça-feira teremos reunião ordinária da Comissão. Não havendo acordo em
relação ao PL nº 29...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu acho que há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como?
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Acho que há acordo. Já que a Relatora está

presente, poderia aproveitar para ler o seu relatório. O Senador Amir Lando está ali
conversando com alguns Parlamentares. Se depois da leitura do relatório não houver decisão,
suspenderemos a sessão. Mas vamos aproveitar o tempo pelo menos para a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não há nada que obste a proposta do Líder
Sérgio Miranda. Portanto, a Relatora pode fazer a leitura. Se houver algum problema para
votação, obviamente comunicaremos a posteriori.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Convido a Relatora, Deputada Rose
de Freitas, para ler o relatório do PL nº 29, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de 269
milhões, 86 mil e 568 reais, para reforço de dotações orçamentárias.

Com a palavra a Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

antes de ler o relatório do Projeto de Lei nº 29, do Ministério da Educação, que contempla
crédito suplementar no valor de 269 milhões, 86 mil e 568 reais, para reforço de dotações
consignadas na lei orçamentária, gostaria de esclarecer que esse PL chegou a esta Casa numa
sexta-feira, para ser emendado até segunda-feira, o que foi objeto de protesto de vários
Parlamentares.

Dialogamos tanto quanto foi possível com todos os Parlamentares e foram apresentadas
51 emendas. Dessas 51 emendas passíveis de aprovação, apenas cerca de 23 somavam o valor
de 117 milhões, 467 reais e 45 centavos.

Então, gostaria de apresentar o relatório, atendendo aos Srs. Parlamentares que aqui
estão, autores das emendas passíveis de aprovação. Tenho certeza de que S.Exas. entenderão o
momento difícil por que passa o Ministério da Educação, o que foi explicado sucessivamente
aos Líderes do Governo e da Oposição. Entendemos por não acatar as emendas passíveis
tecnicamente de aprovação, diante de ampla conversa mantida com o Sr. Ministro e com os
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Parlamentares autores das emendas passíveis de aprovação. As que tecnicamente não estavam
viáveis foram rejeitadas.

Passo a ler o relatório:
Com base no art. 61, § 1º, inciso II, “b”, da Constituição Federal, o Sr. Presidente da

República encaminhou ao Congresso Nacional, através da Mensagem nº 94, de 2003, do
Congresso Nacional ( nº 354, de 2003, na origem), o Projeto de Lei nº 29, de 2003, do
Congresso Nacional, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de 269 milhões, 86 mil e 568 reais,
para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente.

A Exposição de Motivos nº 250, de 2003, MP, de 17 de julho de 2003, do Ministro de
Estado de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a proposição informa
que a abertura de crédito suplementar visa adequar o orçamento vigente do Ministério da
Educação às suas reais necessidades de execução, conforme o quadro demonstrado abaixo.

Unidade Orçamentária. O Ministério da Educação, através da administração direta, uma
suplementação de 5 milhões e um cancelamento de 176 milhões, 513 mil e 198 reais.

Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior da CAPES:
um cancelamento de 5 milhões e 300 mil.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE: 237 milhões, 991 mil e 387
reais de suplementação, com cancelamento da ordem de 82 milhões, 990 mil e 825 reais.

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior — FIES. Há uma
suplementação de 21 milhões, 812 mil e 636 reais.

Demais unidades orçamentárias: 4 milhões, 282 mil e 545 reais de suplementação e um
cancelamento no mesmo valor.

Somando a suplementação em 269 milhões, 86 mil e 568 reais e o cancelamento de 269
milhões, 86 mil e 562 reais.

Esclarecemos ainda que a suplementação visa atender as seguintes programações:
1) Na administração direta, prover o pagamento de despesa administrativa de energia

elétrica, correios, telecomunicação, reprografia e serviços de manutenção, visando
alcançar o desenvolvimento das políticas educacionais do Ministério, no valor de 5
milhões de reais.

2) Para atender as suplementações estão sendo canceladas dotações orçamentárias do
Ministério da Educação destinadas ao Programa Bolsa-Escola para diversos Estados
da Federação no valor de 148 milhões, 513 mil e 198 reais.

3) Serviços de concessão de manutenção do Bolsa-Escola, no valor de 21 milhões e 200
mil reais.

4) Funcionamento de residência médica nacional, no valor de 4 milhões e 100 mil reais.
5) Apoio ao desenvolvimento da educação profissional nacional, no valor de 1 milhão de

reais.
6) Formulação de políticas de emissão de atos normativos para a educação nacional, no

valor de 1 milhão e 700 mil reais.
Segundo informações do Ministério da Educação extraídas da Nota Técnica nº 9, de 31

de julho do corrente ano, o Programa Bolsa-Escola não sofrerá — peço a atenção dos Srs.
Parlamentares para esses fatos, amplamente discutidos pelas Lideranças — prejuízos com os
cancelamentos propostos, em face de ter sido realizada análise criteriosa, baseada na projeção
da execução, até dezembro do corrente ano, a qual se concluiu que haverá sobra de recursos
orçamentários na ordem de 485 milhões reais e que o cancelamento é inferior a essa cifra.

Quanto à suplementação no FNDE, no valor de 237 milhões, 991 mil e 387 reais,
destina a atender às seguintes programações:

1) Executar 13 projetos especiais na área de apoio ao desenvolvimento do ensino
fundamental, com ênfase no Programa Escola Ideal, com vistas a beneficiar escolas de ensino
fundamental e médio, através de ampliações, reformas e implantação de laboratórios de
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informática, com acesso à Internet, distribuição de uniforme escolar e reforço do transporte
escolar e da merenda escolar.

2) Viabilizar a divulgação de ações estratégicas na área educacional; implementar o uso
da tecnologia da informação do ensino fundamental; disponibilizar transporte escolar aos
alunos matriculados no ensino fundamental e nas escolas que atendam crianças portadoras de
necessidades especiais, principalmente aos residentes da zona rural; e distribuir coleções de
literatura às escola de 4ª a 8ª séries e aos alunos do segundo segmento do ensino de jovens e
adultos.

3) Ampliar o atendimento de jovens e adultos no ensino supletivo e garantir o reajuste
do valor per capita do benefício/Nação na assistência médica e odontológica aos servidores,
empregados e seus dependentes, que majorou o seu valor de 24 reais para 27 reais e 90
centavos, assim como em decorrência do aumento do número de beneficiários, de 2.911
pessoas para 3.400 pessoas.

Os recursos necessários para o atendimento da suplementação do FNDE são
decorrentes de cancelamento de dotações no valor de 82 milhões, 990 mil e 825 reais, nas
programações abaixo relacionadas:

1) Dinheiro direto na escola para as Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste
e Distrito Federal.

2) Assistência médica e odontológica a alunos do ensino fundamental nacional;
formação continuada de professores do ensino fundamental para a implantação dos parâmetros
curriculares nacionais; correção do fluxo escolar; aceleração de aprendizagem; garantia de
padrão mínimo de qualidade para o ensino fundamental de jovens e adultos — é o recomeço do
Programa Supletivo para diversos Estados da Federação —: fomento a projetos especiais para
oferta de ensino fundamental a jovens e adultos, no programa nacional; material
didático-pedagógico para educação de jovens e adultos nacional; formação continuada de
professores de jovens e adultos, também em programa nacional; capacitação de professores e
profissionais da educação especial, também no âmbito nacional; formação continuada de
professores de educação infantil para implementação dos referenciais curriculares nacionais e
administração da unidade nacional. Cabe destacar que o restante dos recursos necessários à
complementação da suplementação do FNDE, no valor de 155 milhões e 562 reais, é decorrente
das anulações das programações já mencionadas no item 1, da Administração Direta.

3) A suplementação para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é
destinada ao atendimento de despesas com taxas de administração do financiamento concedido
aos estudantes do ensino superior não-gratuito e devida aos agentes financeiros e operadores
de liberação de financiamento e disponibilidades financeiras. Para atender a programação do
FIS estão sendo cancelados recursos da FUNCAP, no valor de 5 milhões e 300 mil reais, e da
Administração Direta, no valor de 16 milhões, 512 mil e 636 reais, os quais, somados, totalizam
o valor de 21 milhões, 812 mil e 636 reais.

4) As suplementações para as demais unidades orçamentárias visam a atender a
Fundação da Universidade de Brasília — FUB, a execução de um novo plano de obras na
Escola Agrotécnica Federal de Crato, despesa com veículo para transporte escolar na Escola
Agrotécnica Federal de São Luís, aquisição de material permanente e equipamentos no Centro
Federal Tecnológico de Minas Gerais, para ampliação do acervo bibliográfico. Os cancelamentos
propostos decorrerão de remanejamento de dotações existentes nas próprias unidades
orçamentárias.

Informa ainda a exposição de motivos que, segundo informação dos órgãos envolvidos,
as programações objetos de cancelamento não sofrerão prejuízo na execução, uma vez que os
remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio
até o final do presente exercício, assim como não afetam a obtenção da meta do resultado
primário, estabelecido para o corrente exercício, e também se amoldam nas condições de limites
previstos no art. 8º do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003.
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Lida na sessão do Congresso Nacional de 4 de agosto, a mensagem foi remetida à
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, onde foi aberto prazo para
emendas, de acordo com o art. 166, § 2º, da Constituição, de 10 de agosto a 17 de agosto, e
designada esta Parlamentar para relatar a matéria na forma regimental.

Sobre as emendas ao PL nº 29, de 2003, foram apresentados 51 emendas, de autoria de
diversos Parlamentares, visando suprimir os cancelamentos de emendas parlamentares, incluir
subtítulo e subatividade novos e suplementar de dotações existentes na Lei Orçamentária em
vigor.

Voto.
O exame da proposição, quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual, mostra que

esta se ajusta ao estabelecido pelo plano. Quanto a conformidade com as disposições da Lei nº
10.524, de 25 de julho de 2002, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2003, a percepção
desta Relatora é de que a inclusão de programação pretendida por esse crédito adicional não
contraria as redações expressas em tal lei. Constatou-se, igualmente, que a proposição não fere
quaisquer outros dispositivos legais relativos à locação de recursos e que o seu detalhamento se
acha realizado segundo os princípios da boa técnica orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos pela rejeição das Emendas nºs 0001 a 00008,
00010 a 00015, 00020 a 00035, 00039 a 00051, e pela aprovação do PL nº 29, de 2003, na
forma apresentada pelo Poder Executivo.

Embora reconheçamos a relevância e o caráter meritório das emendas, decidimos pela
não aprovação, em face da exposição de motivos apresentada pela proposição.

 Nos termos do art. 9º, alínea “q”, do Regulamento Interno da Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização, estamos indicando ao Presidente da Comissão, pela
inadmissibilidade, as Emendas nºs 0009, 00016 a 00019, 00021 a 00034, 00036 a 00038, por
contrariarem o disposto no art. 47, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno da Comissão, onde
estabelece que não poderão ser admitidas emendas ao projeto de lei de crédito suplementar,
quando criarem subprojeto ou subatividade novos, em relação ao programa do trabalho
constante da Lei Orçamentária anual, vigente no exercício.

Sr. Presidente, gostaria de acrescentar que só foi possível chegar a esse consenso com a
compreensão do PFL, que tinha inúmeras emendas apresentadas a esse PL e que foram
retiradas pelo Deputado Pauderney Avelino e pelo coordenador da bancada, a pedido inclusive
do Senador Amir Lando, Líder do Governo — e também do PTD, através do Deputado Roberto
Jefferson.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão o relatório.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Wasny

de Roure e, em seguida, o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado

Pauderney Avelino por me deixar falar em primeiro lugar.
Eu estava na reunião do Congresso Nacional, quando houve o debate e a aprovação os

projetos apreciados nesta Comissão. Os Líderes — particularmente o Líder José Carlos Aleluia
— não deram a devida sustentabilidade às negociações que se processaram nesta Comissão.
S.Exa. reclamou, dizendo que o que se acorda aqui não é, necessariamente, o que ele vai
acolher lá.

Penso que, em primeiro lugar, isso precisa ficar esclarecido, porque, claro, depois da
intervenção de vários Parlamentares e da própria atitude do Líder do Governo, o Deputado José
Carlos Aleluia se convenceu e retomou...

Deputado Pauderney Avelino — com muito respeito, até pela minha inexperiência e por
sua enorme experiência nesta Casa —, é preciso ficar muito claro que aquilo que se firma
aqui... O Deputado Sérgio Miranda estava nesse debate. Naturalmente, eles gostariam de ter
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abordado outros temas, mas o local mais adequado seria aqui, quando se negocia. Esse é o
primeiro ponto.

Em segundo lugar, quero mais um esclarecimento da Deputada Rose de Freitas.
Algumas emendas foram rejeitadas e outras consideradas prejudicadas. Em síntese, o que foi
de fato acolhido, em matéria de emenda, nesse projeto de lei?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Sra. Relatora.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Deputado, na verdade não é bem assim.

Houve emendas passíveis de aprovação. Se V.Exa. me permitir, vou ler os nomes dos autores e
os valores correspondentes. E há emendas que tecnicamente não eram passíveis de aceitação.
Tendo em vista a aflição do Ministério e o diálogo permanente estabelecido, o Sr. Ministro
conversou com cada um dos autores das emendas passíveis de aprovação que estão nesse
anexo, esclarecendo que qualquer corte dessa natureza prejudicaria seu plano de trabalho.
Além do mais, toda a verba prevista nessas emendas é passível de atendimento no Ministério,
porque existem recursos suficientes. Conforme V.Exa. pode ver — notei que prestava atenção —
, não serão prejudicadas pelo Orçamento que ainda está em vigor, para ser aplicado pelo
Ministério da Educação. Existe sobra de recursos para atendimento de todos os pleitos que
estão viabilizados nessas emendas — por exemplo, do Deputado Anivaldo Vale, que
pessoalmente conversou com o Ministro e expôs o problema da Universidade da Amazônia; dos
Deputados Sandro Mabel, Pastor..., Laura Carneiro, do Senador Almeida Lima e de tantos
outros que apresentaram emendas que são, vamos dizer, tecnicamente aceitáveis no relatório,
porque não contêm nem erro de origem nem fundamentação na função programática. Elas
seriam plenamente aceitáveis.

Eu disse ao Ministro, principalmente, que represento o Parlamento. Naquele momento
eu não poderia fazer o papel do Executivo. Caberia ao Sr. Ministro convencer os Parlamentares
de que, com seus pleitos mais legítimos e verdadeiros, deveriam ser atendidos no meu relatório,
como ocorreu no relatório inicial que fiz, em que acatei as emendas tecnicamente viáveis. O Sr.
Ministro conversou pessoalmente com cada um dos autores das emendas, além do PFL, que
teria emendas em bloco para apresentar. Com certeza, ultrapassaria até o valor desse crédito
suplementar. Por isso, o Ministro entendeu que deveria conversar com cada um, dizer a
possibilidade de o Ministério ter recursos para o pleito existente, para que não fosse fatiado o
seu projeto, o seu crédito suplementar. E todos, até o momento em que presenciei... E o fiz em
todas as conversações. Pedi que fosse relatado num documento, para que amanhã esta
Relatora não tivesse o desprazer de dizer que participou de um entendimento que não foi
cumprido.

Por isso, quero dizer a V.Exa. que todas as emendas passíveis tecnicamente de aceitação
foram por mim aceitas. E em relação a todas elas conversamos pessoalmente com o Sr.
Ministro, para serem adotadas pelo Ministério, fora do relatório.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, esse projeto traz à tona
uma questão que entendemos ser muito relevante. Em primeiro lugar, temos de verificar de fato
o que tem importância na execução orçamentária, para que possamos tomar uma decisão. E
acredito que o encaminhamento do Orçamento de 2004 vem nessa direção, por parte do novo
Governo. Disse o futuro Relator, Deputado Jorge Bittar, que esse orçamento vai trazer a marca
da sua executabilidade, digamos assim. É um orçamento que virá menor, mas o que estiver
contido nele é prioridade do Governo.

Sr. Presidente, não posso entende como o Executivo cancela 148 milhões de reais do
Programa Bolsa-Escola para fazer o remanejamento para outros projetos. Vou pedir à Relatora
mais esclarecimentos sobre alguns desses projetos. Entendo que o Programa Bolsa-Escola é um
dos mais meritórios do Governo. Na minha opinião, cancelar recursos desse projeto é um
desserviço ao País. Entendendo que devemos dar prioridade àquilo que é efetivamente urgente,
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desde já faço um apelo ao Líder do Governo nesta Comissão, Deputado Sérgio Miranda, para
que possamos realmente ter prioridades na execução e não apenas no papel. Nessa linha de
raciocínio, tivemos aqui o cancelamento de 269 milhões, e foram suplementados 269 milhões
de reais. Quase que a totalidade dos recursos foi destinada ao FNDE: quase 238 milhões de
reais.

Solicito à Deputada Rose mais esclarecimentos sobre esses projetos especiais a que
estão sendo destinados esse recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Sra. Relatora.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Deputado, fiz as mesmas indagações que

V.Exa. faz ao Ministro. Expliquei no início do relatório que pretendia acatar todas as emendas
relativas aos programas regionais, por entender que eram importantes. O argumento técnico
oferecido pelo Ministério demonstra que a Bolsa-Escola não sofrerá prejuízo, porque ainda
detém para o orçamento deste ano um valor de 485 milhões de reais, que não será gasto, pois
não existem projetos. Demonstra também que, do ano passado, no nosso Governo, sobraram
cerca de 300 milhões, não utilizados para o Programa Bolsa-Escola, porque projetos não foram
apresentados.

Então, nobre Deputado, entendo que não haverá prejuízo. Não está havendo
cancelamento para se tirar do Bolsa-Escola nenhuma verba. Pelo contrário, existe verba
suficiente e de sobra para ser utilizado nesse programa tão importante, que V.Exa. conhece e
que contou com o seu apoio no Governo do ex-Presidente Fernando Henrique.

V.Exa. pergunta sobre os novos programas da FNDE. Quero dizer que o Ministro
apresentou o Programa Escola Ideal, ao qual deu bastante ênfase e foi convincente. Com esse
programa, ele pretende beneficiar escolas. Parece-me que é um projeto piloto, pelo que entendi,
com as escolas de ensino fundamental e médio, através de toda essa estrutura que será
adotada: reformas, implantação de laboratórios de informática, com acesso inclusive à
INTERNET, à distribuição de uniforme escolar. Pretende o Sr. Ministro, pelo seu relatório
apresentado a mim tecnicamente, usar os recursos para implantação do Programa Escola Ideal.
Parece -me que ele tem bom alcance social.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Ainda tenho indagação a fazer à Relatora.
Gostaria que S.Exa. me informasse sobre esse programa do FIES. Estão sendo

destinados 21 milhões e 812 mil reais na suplementação do novo projeto de lei. Esse programa
do FIES tem por objetivo obter vagas para os estudantes do ensino superior particular ou
apenas fazer provimento de recursos financeiros para o número de vagas já existentes?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Sra. Relatora.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Deputado, o Ministro informou que queria

apenas suplementar o projeto, a fim de conseguir operar um financiamento e ter
disponibilidade financeira para continuar a sua implementação. Não disse nenhuma vez que
haveria aumento de vagas. Inclusive, segundo o assessor técnico, esse recurso seria para
administração do financiamento concedido aos estudantes do ensino superior não gratuito.
Seria quase como a questão do crédito educativo.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Gostaria que o Presidente e a ilustre
Relatora nos informassem — talvez através de solicitação ao Ministério da Educação — sobre o
número de vagas ou a suplementação ao FIES. Se há aumento do número de vagas ou é apenas
para suplementar o que já existe. Gostaria de ter essa informação, que é importante.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - A informação é que seria só para administrar
a questão dos recursos financeiros, para a bolsa para o ensino superior. Não foi dito nenhuma
vez que haveria aumento de vagas. Essa é a informação que eu tenho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Anivaldo Vale.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de, inicialmente, falar sobre o contato que tive com o Ministro, na semana passada, quando da
reunião do Congresso Nacional. S.Exa. estava atendendo a Deputada Rose, em audiência. Esse
contato foi feito através de telefone. Afirmou S.Exa. a necessidade desses recursos e a
disposição de liberá-los para a Universidade Federal Rural da Amazônia — emenda de bancada.
Sua prioridade está sendo trabalhada junto com a bancada paraense, sob a coordenação do
Deputado Paulo Rocha, com quem, inclusive, colaboramos.

Afirmei ao Sr. Ministro que não iria pedir verificação de quorum nesse projeto e que o
PSDB iria votar a seu favor, mas que o Deputado Anivaldo Vale tem profundas restrições a ele.

Sr. Presidente, é difícil para nós assimilar a retirada de recursos. Em âmbito nacional,
está muito bem justificado pela Deputada Rose de Freitas, Relatora do projeto, mas para o
Estado do Pará, ao serem retirados cerca de 2 milhões e 400 mil reais para educação de jovens
e adultos, ao ser retirado dinheiro da Bolsa-Escola de um Estado periférico como o nosso para
atender ao projeto no seu todo... Inclusive, há uma suplementação de recursos para aquisição
de veículo escolar que poderia até ser compensada com esses recursos que estão sendo
retirados, já que inúmeros Prefeitos nossos pagam aluguel de ônibus, de carros, de voadeiras,
de barcos para transportar alunos — projetos que não estão sendo vistos e com recursos que
ainda não foram gastos.

O pior é que, na medida em que são retirados esses recursos de 50 milhões para
aquisição de veículos e não se gasta esse dinheiro todo que já está disponibilizado, ficam
prejudicadas a educação de jovens e adultos, a Bolsa-Escola para atendimento de uma
demanda que podia ter sido atendida pelo Ministério da Educação, através das emendas
parlamentares aprovadas pelo Orçamento Geral da União. É uma verba de 50 mil, 100 mil reais
para compra de veículos escolares, que não foi liberada. Pedem mais dinheiro para serem
autorizados a gastar, e ainda não foi gasto o que foi autorizado. Isso é complicado. Tirar
dinheiro de um Estado como o Pará, para jogar numa dotação nacional, é complicado.

A discussão realizada no Orçamento passado foi fruto de um perfeito entendimento
entre todos os Parlamentares e representa a reivindicação suprapartidária.

Sr. Presidente, não temos então como referendar, por meio do nosso voto, a aprovação
deste projeto. O PSDB, solidário ao relatório da Deputada Rose de Freitas, que é do nosso
partido, vota favorável. Agora, o Deputado Anivaldo Vale vota contra o princípio. Não se pode
tirar dinheiro dessa área carente. O Presidente da República tem um discurso em relação ao
social, mas sua ação é diferente, e ela está prejudicando o ensino.

Parece-me que o FIES substitui o crédito educativo e é operacionalizado pelo Banco do
Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Ele oferece oportunidades, mas o Ministro poderia
buscar outras fontes. Há um superávit violento, como o País nunca viu, porque o Ministro do
Planejamento sentou em cima dele e não o libera para nenhum Ministro. Esse dinheiro tem de
ser liberado para os Ministros dos Transportes, da Educação. Não dá para ficar nesse joguinho
de retirar recursos que foram conseguidos com muito suor nesta Comissão, onde ficamos até
altas horas da madrugada, para atender a esse segmento que precisa de assistência. E agora
fazem o seu remanejamento.

Vou me dedicar muito a esse Orçamento. Dizem que o Orçamento do Governo de
Fernando Henrique Cardoso prejudica e não é o mesmo do Governo Lula. Tudo bem. Não
estamos aqui para atrapalhar, Presidente. Estamos aqui para ajudar a construir um Brasil
melhor, dar continuidade às boas ações que foram implementadas pelo ex-Presidente Fernando
Henrique, mas, se estamos falando no social, como posso concordar em retirar dinheiro do
Bolsa-Escola?

Um dia desses o SBT fez uma reportagem dizendo que alunos de escola no Pará estavam
comendo pupunha com farinha, na merenda. Pupunha é uma fruta espetacular, que faz parte
inclusive do cardápio, da dieta do povo paraense, do nortista. É muito gostosa. Mas creio que
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estão comendo isso justamente por falta de recursos. Retiram 85 mil, 2 milhões e 400 mil, 6
milhões.

Retirei minha emendas de recomposição nessas dotações — emendas tecnicamente
ajustadas. Não havia por que retirá-las, Sr. Presidente. Eu o fiz por causa de um compromisso
do Ministro conosco, no sentido de recompor todos esses recursos, de atender à Universidade
Federal Rural da Amazônia — não é do Pará, mas da Amazônia; a primeira da Amazônia. Para
sua instalação, ela precisa de recursos para recuperação da urbanização e sua interiorização.

Admiro muito o Ministro. S.Exa. é uma pessoa séria, correta. Certamente, afirmou que
ia nos atender não com o objetivo de aprovação desse projeto, mas consciente de que poderia
fazê-lo. Eu acreditei na palavra dele. Espero que S.Exa. não se esqueça disso, porque eu não
vou me esquecer.

Sr. Presidente, o PSDB é favorável ao relatório e o Deputado Anivaldo Vale é contra o
princípio.

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

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vou ser breve.
Sra. Relatora, vamos votar de acordo com o relatório que V.Exa. apresentou.
Quero fazer duas observações aos Deputados Pauderney Avelino e Anivaldo Vale. Eles

fazem parte da Comissão de Orçamento; portanto, sabem que, para conseguir o Bolsa-Escola, o
Município tem de fazer um cadastro, que tem de ser aprovado. Depois, tem de ser autorizado,
para se fazer o pagamento. Se o Município não especifica o número de alunos, não há como
alocar recursos. O meu Município, por exemplo, podia atender a 5 mil alunos, mas só
especificou 3 mil. O que o Governo Federal pode fazer? O que vai fazer com esse dinheiro que
sobrou? Vai perdê-lo? Não, vamos pegar esse recurso e utilizar em outra... Portanto, o Governo
não está prejudicando ninguém. O problema é que há uma sistemática a ser cumprida, mas às
vezes o Município atrasa 1, 2 meses. O dinheiro extra é o que está sendo remanejado. Todo
mundo pode ficar tranqüilo de que não há perda.

O Deputado Pauderney Avelino pergunta quais são as ações. São para melhorar a
merenda escolar. A merenda escolar, Deputado Pauderney Avelino, ficou 5 anos em 0,06%.
Hoje, o MEC está pagando 0,13%, a fim de que as crianças possam comer melhor. Conforme foi
dito aqui, são também para garantir transporte aos portadores de necessidades especiais.
Espero que o nobre Deputado não seja contra e nem o PFL , a fim de que, agora, eles possam
ser atendidos.

Então, são programas simples. E o FIES é apenas para complementar a parte
administrativa, para que o Ministério possa cadastrar. Ao abrirmos a página do MEC,
encontramos na página do FIES que foi feito o cadastramento dos 75 mil alunos que vão poder
ter acesso ao crédito. Para que esses alunos possam, de fato, receber o crédito, é preciso acertar
a parte administrativa. É só isso.

Queremos, neste momento, parabenizar a Deputada Rose de Freitas e dizer que vamos
votar favoravelmente à matéria com muita tranqüilidade, porque está sendo feito apenas um
remanejamento — ninguém está sendo prejudicado — para que possam ser atendidos
programas extremamente importantes na área da educação no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero prestar um esclarecimento

ao nobre Deputado Gilmar Machado, porque conheço muito bem o Programa Bolsa-Escola.
Acho que fui um dos Deputados que se dedicaram à sua implantação no Estado do Pará. Agora,
o pior não é levar as informações para o Ministério, mas a burocracia que há para enfrentar
esse projeto, que precisa ser desburocratizado. E o mais grave, Sr. Presidente, é que também
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não está recebendo a atenção do Governo — não é só da administração municipal, mas do
Governo Federal. É a manutenção do programa. Há crianças que já passaram da idade de
receber e outras que estão entrando.

Então, Sr. Presidente, penso, particularmente, que tem de haver nesse PL a disposição
— até como exemplo — do Ministério de dedicar atenção toda especial à matéria e compreender
que aquelas crianças do interior do meu Estado do Pará não podem continuar comendo
pupunha com farinha na merenda — embora eu goste muito de pupunha com farinha. Devem
ter o mesmo direito das crianças que moram nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora,
devem ter à disposição essa manutenção do programa.

Quanto à questão do FIES, considero-a extremamente louvável. Devemos dar àquelas
pessoas que não têm condições de pagar seus estudos a oportunidade de ter um financiamento
e amanhã poder responder por isso.

Sr. Presidente, não se justifica tirar dinheiro do Bolsa-Escola, desses programas sociais.
Temos de trabalhar no sentido de que haja desburocratização do projeto, para que isso chegue
às famílias carentes.

Muito obrigado. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a nobre Relatora.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Nobre Deputado Anivaldo Vale, V.Exa. tem

razão nas suas observações. Mais uma vez, quero fazer um esclarecimento, porque senão todos
vão pensar que fui conivente com a retirada de recursos do Bolsa-Escola, prejudicando o
programa, o que não é o caso. Relatei sobre a sobra de recursos que não estão sendo
aproveitados, e aí temos de levar em conta toda a burocracia, tão bem citada pelo nobre
Deputado Anivaldo Vale. Acho que ficará como sugestão ao Ministério, para que diminua os
entraves burocráticos e permita que os Municípios alcancem esses programas. Que eles não
fiquem apenas como objetivos tão distantes da realidade do estudante carente e pobre do Brasil
inteiro.

Faço, neste momento, coro com o Deputado Anivaldo Vale, mas, como Relatora, quero
ressaltar que, quanto ao transporte escolar, houve remanejamento da ordem de 50 milhões de
reais para atender ao programa no próprio FNDE e que também sobram recursos para o
Programa Bolsa-Escola. Aí, poderemos até voltar a enfatizar que possivelmente os entraves
burocráticos façam com que resultem ainda sobras de recursos para programas sociais tão
importantes, que, com certeza, beneficiarão muito a população carente.

Agradeço a V.Exa., nobre Deputado Anivaldo Vale, como coordenador da nossa bancada
e também como Vice-Líder do PSDB, por seu espírito público e companheirismo. Entendo o seu
protesto, mas quero dizer que sou testemunha do interesse do Ministro em relação ao seu
Estado. Estarei ao lado de V.Exa. para cobrar o compromisso assumido com a sua proposta,
em relação ao Ministério da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nos termos do art. 8º, alínea “o”, do
Regulamento Interno da Comissão, declaro inadmitidas as emendas apontadas pela Relatora.

Encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Eu estava inscrito para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Machado.
O SR. DEPUTADO MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, preliminarmente,

parabenizo a Relatora pelo trabalho e pela oportunidade que nos dá de discutir, com o projeto,
assuntos tão importantes. Apesar de o Partido da Frente Liberal, depois de várias reuniões com
a base governista desta Comissão e depois de vários esclarecimentos dados pela Relatora, ter
resolvido votar a favor do projeto, não posso deixar de fazer algumas considerações.
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Na semana passada, nós discordávamos de alguns projetos aprovados por esta
Comissão exatamente naqueles pontos que se renovam neste. O Governo, na semana passada,
anulava dotações originárias de emendas individuais de Deputados e emendas coletivas e hoje,
na minha avaliação, erra mais uma vez quando tem que estabelecer as suas prioridades. Não
quero ensinar ao Presidente Lula a governar, mas S.Exa. anula a verba da bolsa-escola em
aproximadamente 170 milhões de reais. Naturalmente, anula e estabelece novas prioridades
para esse recurso.

Eu acho que o caminho era outro. S.Exa. tinha como fazer a suplementação sem anular
a bolsa-escola. Alega o Governo que pode haver até o fim do ano um excesso, ou uma sobra de
recursos do Bolsa-Escola, de aproximadamente 485 milhões de reais.

Depois desses dados, eu me permiti fazer uma análise do que ocorreu com o Bolsa-
Escola no ano passado e pode ocorrer neste ano. No ano passado, o Bolsa-Escola tinha uma
dotação originária de R$ 1.835.000.000,00; foram pagos R$ 1.535.000.000,00. Neste ano, para
um orçamento de R$ 1.837.000.000,00, o Governo só pagou, passados 8 meses, R$
800.000.000,00. Existe um saldo de R$ 867.000.000,00. Se ele admite que pode haver uma
sobra de R$ 485.000.000,00, isso significa que o Presidente Lula neste ano vai aplicar no
Bolsa-Escola 200 milhões a menos do que foi aplicado no ano passado pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso. E olhe que o Presidente Lula é o Presidente que tem compromisso
com o social.

É uma crítica, mas eu não quero com isso forçar a se tomar essa ou aquela decisão.
Prioridade quem estabelece é o Presidente da República. Se eu fosse S.Exa., eu procuraria, já
que há sobra de recursos, pelo menos orçamentários, no Bolsa-Escola... Se está deslocando
170 milhões para outros programas que vai procurar implementar também ou até incrementar,
é porque tem disponibilidade financeira para isso. Cento e setenta milhões de reais S.Exa. está
anulando no Bolsa-Escola. Eu admitiria... Dá para atender, durante 4 meses — outubro,
novembro e dezembro —, sabem quantas crianças neste País todo? Pasmem os senhores: 3
milhões de crianças, que poderiam ser atendidas com esse dinheiro do Bolsa-Escola que está
sendo desviado para outras atividades. Meritórias? Na minha avaliação, sim.

A sobra que pode ocorrer eu acho que o Presidente Lula não deveria permitir que
ocorresse. É um programa que atinge a população mais baixa. Os 485 milhões de reais que
poderão sobrar — não serão mais 485, porque 170 S.Exa. já está retirando — dariam para
atender, pasmem os senhores, 8 milhões de crianças do Brasil todo. É uma coisa
incomensurável. Isso teria um alcance social profundo.

Feitas essas observações, naturalmente quem terá que refletir sobre elas é a base
governamental e, por conseqüência, o Governo. Prioridade quem estabelece é o Presidente. Eu,
se fosse S.Exa., não faria essas anulações de verba do Bolsa-Escola e, em vez disso, readmitiria
ou admitiria nesse programa, imediatamente, mais 8 milhões de crianças deste Brasil tão
desigual, desta Federação tão desigual.

Eram essas as observações, Sr. Presidente.
Dito isso, quero reafirmar a posição do PFL de votar a favor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado José

Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero

cumprimentar a Relatora do projeto, Deputada Rose de Freitas, o Líder do Governo no
Congresso Nacional, Senador Amir Lando, e o coordenador de minha bancada, Deputado
Machado, pelas observações feitas em relação ao projeto, entendendo que isso poderia
contemplar o Bolsa-Escola, como também essa iniciativa do projeto de lei ora em discussão.

Entendemos, Sr. Presidente, a importância que tem essa suplementação para o ensino
fundamental e médio para reformas e ampliações, implantações de laboratório de informática
com acesso à Internet, distribuição de uniforme escolar, reforço do transporte, como também
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da merenda, e que isso venha realmente a beneficiar diversos Municípios muito carentes em
nosso País.

Pelo acesso que eu tive a uma relação de Municípios do meu Estado que serão
contemplados com esses recursos, não tenha dúvida de que eu, como Deputado do PFL, votarei
favoravelmente, acompanhando a decisão do meu coordenador nesta Comissão, Deputado
Machado.

Portanto, fico com o Relatório da Deputada Rose de Freitas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Amir

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

recomenda a aprovação, o voto “sim” ao parecer da Deputada Rose. O parecer considera
sobretudo o interesse geral. Já foi dito que estamos remanejando recursos do Bolsa-Escola, e é
evidente, isso está implícito, escrito no próprio projeto. Governar é eleger prioridades, fixar
prioridades, e essas prioridades são escolhidas sobretudo quando o Governo verifica que está
atendendo a contento a área social, porque outros programas se somaram, e ficaram programas
superpostos. Agora cabe ao Governo racionalizá-los, e é por essa racionalização que se podem
excluir do Programa Bolsa-Escola recursos previstos na ordem de 485 milhões.

É evidente que há compensações em outras ações de caráter social, porque é a
preocupação número 1 do Governo no sentido de dar à população mais carente melhor
condição de vida. Não estamos tirando de ninguém, estamos racionalizando aquilo que hoje
vem sendo distribuído sobretudo no Programa Fome Zero.

Sr. Presidente, é nessa linha que temos que compreende r os remanejamentos. A
racionalização de recursos é importante, e nós não podemos deixar de executá-los. E, se
executamos menos 200 milhões do Bolsa-Escola do que foi executado no ano anterior, é porque
está sendo compensado em outras ações. Não vamos superpor ações porque isso também
levaria àquilo que eu disse, à irracionalidade administrativa. Desse modo, o Governo o faz com
muito critério.

O Governo Lula é transparente, é um governo em que a sociedade participa da
elaboração do PPA, sobretudo fiscalizando, porque é um governo que coloca à disposição da
população todos os dados referentes às ações governamentais. Nós queremos cumplicidade da
população, que se verifica sobretudo na tentativa de tornar todas as peças orçamentárias,
desde  o PPA, a LDO, como também a lei orçamentária propriamente dita, legíveis,
compreensíveis e fiscalizadas.

Isso é a essência da transparência que o Governo quer, e por isso assume claramente os
remanejamentos feitos. Certamente, a sociedade será atendida, como um todo, com outras
políticas que compensarão as mudanças.

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

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, apenas queremos manifestar
a posição do PP. Acompanhamos atentamente a apresentação do parecer da Deputada Rose de
Freitas e não temos nenhum reparo a fazer. S.Exa. foi brilhante, fez o que era possível,
esclareceu a todos nós com relação às dificuldades encontradas e satisfez o Governo, de acordo
com a filosofia que hoje estabelece como meta de atuação.

O PP vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer da Relatora ao Projeto de Lei nº 29, ressalvados os destaques.
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.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para

um rápido registro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, em consideração aos colegas

Parlamentares, quero lembrar a história do Prof. Cristovam, atualmente Senador e Ministro da
República, que se projetou na sociedade brasileira exatamente pela defesa do Bolsa-Escola.

Faço esse resgate porque S.Exa. foi, sim, o grande articulador, inclusive para o próprio
Governo Fernando Henrique Cardoso, do resgate do Bolsa-Escola.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, há 3 destaques?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há 3 destaques de sua autoria.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, primeiro, quero que faça o

registro da apresentação dos 3 destaques.
O Destaque nº 1, quanto aos 85 mil reais, diz respeito ao cancelamento proposto pelo

Executivo, lesivo ao Estado do Pará porque cancela recursos orçamentários no Programa 040 -
Toda Criança na Escola, no subtítulo Participação do Programa de Garantia de Renda Mínima,
associado e associações socioeducativas Bolsa-Escola, no Estado do Pará.

O outro destaque também é lesivo à Região Norte, porque cancela recursos
orçamentários no mesmo título, Toda Criança na Escola, no valor de 6 milhões de reais, no
FUNDESCOLA.

O terceiro destaque, Sr. Presidente, é aquele de 2 milhões, 394 mil 915 reais, também
lesivo ao Estado do Pará, porque cancela recursos orçamentários que garantem a qualidade
mínima do ensino fundamental de jovens e adultos.

Gostaria de deixar esses registros, Sr. Presidente, e mais uma vez dizer que sou contra a
aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Relatora.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, com todo o apreço que tenho

por S.Exa., o Deputado Anivaldo Vale, quero dizer que vou indeferir seus destaques.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, já estou retirando os destaques, Sr.

Presidente. Quero que fique registrado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Só posso dizer obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Anivaldo Vale retirou

os destaques. Sendo assim, o projeto está aprovado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, estamos em discussão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi votado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Já foi votado. Apenas gostaria, Sr. Presidente,

se V.Exa. me permitir, ainda que se tenha feito acordo para aprovar o projeto, de deixar
registrada minha insatisfação com o Governo Federal por não haver encontrado outras fontes
de suplementação, a não ser a da bolsa-escola. Na verdade, o cancelamento se traduz numa
diminuição de programa absolutamente necessário e vitorioso, porque tem contribuído para
diminuição da evasão escolar e feito com que haja transferência de renda como nunca houve no
País.

Fizemos o acordo, mas eu não poderia deixar de registrar nossa insatisfação com o
cancelamento da dotação orçamentária para o Programa Bolsa-Escola, porque entendemos que
tem sido um alavancador contra as desigualdades sociais, principalmente para as Regiões Norte
e Nordeste. Entendemos que não se devem abrir outros precedentes como o que foi aberto
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nesse projeto. Ainda que tenhamos concordado com a aprovação, não abriremos precedentes
em relação à transferência e ao cancelamento de dotação orçamentária de programa de
transferência de renda, como os que consideramos fundamentais para a diminuição das
desigualdades no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registrada a insatisfação do
Deputado Claudio Cajado.

Antes de encerrar os trabalhos, convoco, para o dia 9 de setembro, terça-feira próxima,
às 14h, reunião do Colégio de Líderes para análise do PPA e da lei orçamentária e, às
14h30min, reunião ordinária desta Comissão.

Está encerrada a reunião.


